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Tili Inspektören för fiskerierna. 

Gen01n Kejserliga Senatens beslut af den 30 maj 1911 sattes undertecknad 

i tilitälle att senaste höst företaga en stipendieresa hufvudsakligen afsedd för 

studiu1n af fiskodling och dammhushållning i de skandinaviska länderna, Tysk

land och eventuellt Östersjöprovinserna, med villkor att efter företagen resa till 

Inspektören för fiskerierna a:flämna redogörelse öfver resans förlopp äfvensom 

berättelse öfver de rön och erfarenheter, som jag under densamma vunnit. 

Då den i Riga sommaren UHO anordnade fiskeriutställningen, där fisk

odling och dammhushållning voro väl representerade, syntes lofva rätt ~nycket 

af intresse för en finsk exkurrent, särskildt. i betraktande af att ingen tiskeri

stipendiat från vårt land tidigare besökt Östersjöprovinserna, beslöt jag mig för 

att under min resa till först besöka dessa trakter. Ledsamt nog uppehöllo sig · 

Östersjöprovinsernas mest betydande fiskerimän, Max von zur Miihlen, A. 

Kirsch, m. fl. vid tidpunkten för min resa i Östersjöprovinserna å· en fiskeri

utställning i S:t Petersburg och den äfven i traktens t"iskeriförhållanden inkomna 

Prof. Guido Schneider i Riga befann sig utomlands. Att resultaten af min resa 

i Östersjöprovinserna under sådana förhållanden icke kunde blifva så fruktbrin

gande, som annars varit fallet, ligger i sakens natur, om också de rön och erfa

renheter, som jag under densamma gjorde, i många afseenden, speciellt för våra 

förhållanden, äro af stort intresse. 

Förloppet af min studieresa var i korthet följande: Den 6 september af

r~ste jag i sällskap med fiskeriinstruktöl' E. Karhusaari från Helsingfors till 

Reval, där jag följande dag besökte Lessmans konserveringsfabrik och fiskrö

keri. Den 9 sept. fortsattes resan till Dorpat, där jag besökte H. Laas' mindre 

fiskodling >>Pöllumees>> äfvensom A. Kirschs storartade kläckningsanstalt. Den 

12 sept. afreste jag till fiskodlingsanstalten N eu-Anzen i närheten af den Iilla 

staden Wa.lk. Efter besöket därstädes afreste jag den 14 sept. till fiskodlings

.anstalten Hummelshof. Följande dag afreste jag till Riga, där jag under 

min vistelse studerade fiskhandeln. 
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Den 17 sept. anlände jag·till Stockholm, där jag af Byråchefen för fiskeri

ärendena i Kgl. Landtbruksstyrelsen Dr. F. Trybom inhämtade alla de upp

lysningar, som för min vistelse i Sverige voro nödvändiga. I Stockholm besökte 

jag den provisoriska fiskhallen, Kungliga Landtbruksstyrelsens fiskerimuseum, 

hvarjämte fiskhandeln studerades. Den 20 sept. besökte jag Engelsbergs fisk

odlingsanstalt, hvarpå jag den 22 sept. afreste tili Södra Sveriges Fiskeriföre

nings sötvattenbiologiska station och fiskodlingsanstalt i Aneboda socken, 

hvarifrån jag företog utflykter tili småbrukaren Carl M. Petersons fiskdam

mar i Vgglehult. Den 4 okt. afreste jag tili Karlshamn, där jag besåg tvenne 

fiskrökerier, hvarpå resan ställdes tilllVIörrum stora laxfiske. Den 8 okt. anlände 

jag tili ingeniör vVendts stora karp- och -sutarodling och den 9 okt. tili jord

brukaren J. Torstenssons dammar vid Spjutseröd. Den 11 okt. gjorde jag 

ett besök hos fiskaren Adolfsson vid Ringsjön, hvarpå resan ställdes tili 

Danmarie 

I Köpenhamn trädde jag i förbindelse med fiskerikonsulent J. Chr. L. 

Löfting och fiskeriassistent C. V. Otterström, hvilken sistnämnda uppgjorde 

pian för min resa i Danmark. Den 16 okt. besökte jag 'Vilesteds kvarnega

res dan1mar och Haugaards stora forellodling samt den 17 okt. Smitt Nissens 

mindre dammodling där bredvid. Samma dag afreste ja.g därifrån och besåg 

'Vejens store Wandmölles forellodling, den 18 okt. Lundgaards forellodling, 

den 19 okt. Hulkjers forellodling, den 20 okt. Gredstedbro forellodling och den 

21 okt. forellodlingen Aller Östergaard. Därpå afreste jag den 22 okt. tili Lim

fjorden, där jag besökte de stora fryserierna vid Glyngöre, hvilka bland annat 

förse de danska forellodlingarna med fiskföda. Den 23 okt. besökte jag Fuldbro 

ålkista, den 25 okt. den af Dansk Ferskwandsfiskeriforening arrenderade fi

skeriförsöksstationen vid Hornsyld. Den 28 okt. afreste jag tili Saltbäk-Vig stora 

karp- och sutarodling på Seeland. 

Efter återkomsten tili Köpenhamn afreste jag tili Lund i Sverige, där jag 

åsåg Södra Sveriges Fiskeriförenings försöksfiske i Ellesta sjön. Därunder 

gjorde jag ett besök hos fiskeriintendent Dr. Osc. Nordqvist. 

I sällskap med fiskeriassistenterna H. Nordqvist och Ph. Lindstedt an

lände jag den 6 nov. tili Berlin. Här egnade jag min tid dels åt museistudier, 

dels åt besök vid de storartade fiskåuktionsverken m. m. Afvenledes åhörde 

jag Prof. Schiemenz' och Dr. Cronheims föreläsningar och besökte biologiska 

anstalten i Friedrichshagen. Den 18 nov. afreste jag tili fiskeriutstäliningen 

i Leipzig, hvarest jag äfven öfvervar Sachsiska fiskeriföreningens möte. Den 

20 nov. besökte jag Pfaffroda fiskodling i Erzgebirge och den 22 nov. Linkes 

anläggning vid Tharandt. Den 26 nov. gjorde jag en resa tili fiskaren Kraatz' 

insjöar, hvarvid jag samtidigt besökte Görlsdorfs karp- och sutarodling. Den 

29 nov. deltog jag i fisket på Miiggel-See. Den 2 dec. besökte jag fiskaren Otto i 
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Alt Grimnitz. Efter att den 3 dec. hafva deltagit i Brandenburgska fiskeriföre

ningens fiskaredag anträdde jag färden hem och anlände den 6 dec. till Hel

singfors. 

Mina under denna studieresa gjorda iakttagelser får jag härjämte tili 

Herr Inspektören öfversända. 

Samtidigt är det mig en kär plikt att till alla de personer, som under min 

resa bistått mig med råd och upplysningar, frambära ett hjärtligt tack. 

Helsingfors, i juni 1912. 

Gunnar Gattberg. 



Kap. 1. forellodlingsanstalter. 

Östersjöpro- I Östersjöprovinserna vinner fiskodlingen allt mera terräng, ju längre vi 
vinserna. konnna mot söder, där klimatet för detta näringsfång är gynnsammare. I Est-

land kan man knappast tala om fiskodling, i Lifland förekomma redan flere 

fiskodlingsanstalter, hufvudsakligen för' forell, medan längre söderut, i Kurland, 

karp- och sutarodling bedrifves i stor skala. Öfverhufvudtaget äro fiskodlin

garna i Östersjöprovinserna relativt små i jämförelse med forellodlingarna i 

Danmark och karp- och sutarodlingarna i Tyskland. Fiskodling bedrifves icke 

heller i så stor skala i Östersjöprovinserna som i sistnämnda länder. 

Forellodlingen i Östersjöprovinserna är ännu relativt ung. Den äldsta och 

största forellodlingsanstalten, N eu-Anzen, belägen i hjärtat af Livland i när

heten af denlika benämnda stationen å Walk-Pskow-banan, är c:a 18 år gam

Inal. Anläggningen ligger i en dalsänka på lergrund och är omgifven af frukt

bara åkerfält. Vattnet till anstalten kommer från flere källor, är kristallklart 

och bibehåller hela året om en temperatur af + 6° Cels. En1ellertid är dess syrehalt 

alltför ringa, hvarför man blifvit tvungen att i flere ·af dammarna inrätta mindre 

springbrunnar. Särskildt under stränga vintrar förorsakar syrebristen obehag 

för fiskarna. Lyckligtvis minskas denna olägenhet af att fiskodlingen ligger i 

en flack och öppen trakt, där väder och vind lätt kunna bringa dammarnas 

vatten i rörelse och bidraga till dess syrsättning. 

Antalet dammar är 22, af hvilka 16 ligga ofvanom godsets brännvins

bränneri, 2 vid själfva slottsbyggnaden samt de 4 öfriga ett stycke längre bort 

på ängarna. De sistnämnda, som äro endast par fot djupa, användas uteslu

tande till uppfödande af yngel. Med afseende å storleken äro dammarna rätt 

varierande, de största c:a 1 tunnland. De ega icke den långsmala form, som i 

allmänhet utmärker forelldammar, utan äro anpassade efter terrängförhållan

dena och mestadels mer eller Inindre runda (Bild 1 och 2). På grund af dam

marnas oregclbundna form och deras fördelning öfver ett större område påmin

ner fiskodlingsanstalten mera mn en karp- och sutarodling. Skilda slags dam

mar, såsom uppväxt-, vinterdammar m. fl. finnas ej, utan fisken uppfödes och 
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öfvervintras i sannna damn}ar, åtminstone i dem, som ligga närmast källorna, 

där vattencirkulationen är lifligare och hindrar vattnet att frysa. Under strän

ga vintrar måste dock fisken bortflyttas från de längst från källådrorna liggande 

dammarna till ele närmare belägna, helt naturligt, då dammarna äro endast 

1,2-1,8 111 djupa. 

Vid Neu-Anzen egnar nmn sig nästan uteslutande åt odling af forellarter, 

bäckforell och regn bågsforell. Den förra växer här likson1 annorstädes långsam

n1are, men betalar sig bättre än den snabbtväxande regnbågsforellen. Båda 

dessa forellarter hållas i samma dammar. I några uppfostrar man dessutorn 

karp, vanlig fjällkarp och spegelkarp, hvilka likväl vantrifvas, emedan vattnet 

äfven under sommaren är kallt och fattigt på det för nämnda fiskarts existens 

erforderliga lägre djurlifvet. Ej heller sutaren trifves af ofvannämnda skäl i 

anstaltens damrnar. 

Son1 forellföda användes i Östersjöprovinserna nästan uteslutande häst

kött. Detta är äfven fallet vid Neu-Anzen. Till utfodringen, som sker hvaran

nan dag, åtgår hvarje gån~ tvenne hästar, hvilka n1an, särskildt på hösten, 

med lätthet kan uppköpå till det oansenliga priset af 2:50 rubel per styck. Köttet 

kokas vanligen i en våldig, för ändamålet enkom inrättad trätunna, sorn in

rymnler 3 hästar. Kokningen sker medels ånga, som fås från det närbelägna 

brännvinsbränneriet och kan efter denna proc-edur köttct med lätthet aflägsnas 

från benen. Därpå malas köttet i en med vattenkraft drifven köttkvarn och 

utbredes på med järnnät försedda ramar i en ugn för att torkas. Efter tork

ningen malas det ytterligare en gång, nu rned en tillsP..,ts af 1/3 rågrnjöl för att 

binda de små köttpartiklarna vid hvarandra. Genom köttkvarnens trattformiga 

mynning utpressas sedan massan. Beroende af hålens storlek i den för myn

ningen satta plåtskifvan erhåller man olika tjocka, aflånga stycken af bland

ningen. För små foreller hafva de en genomskärning af 2 mm, för större ända 

upp till 7 mm. I allmänhet undviker rnan son1 bekant vid forellodlingar så 

mycket som möjligt att använda kött af större djur till utfodring, en1edan detta 

såsom varanele en för fisken onaturlig och hårdsmält föda åsamkar densan1ma 

sjukdomar och gifver köttet en obehaglig smak. Anstaltens fiskmästare B. 

Klarnpe framhöll dock, att fisksjukdomar ytterst sällan uppträdde hos fiskarna 

och att något klander öfver köttets smak icke försports från S:t Petersburg. 

Vid 2 års ålder äro fiskarna vid Neu-Anzen säljbara half- eller helportions

fis1:ar, beroende af tillväxten, och betinga sig på stället ett pris ·af resp. 50 och 

85 kop. st. Årligen säljas från anstalten c:a 7,000 foreller, hvilka enligt Klampe 

lämna en afkastning af 4,000 rubel. De samlas i och för försäljning i stora. 

fyrkantiga, i jorden insänkta träkistor eller sumpar, därifrån de nwd lätthet 

kunna upphämtas. Fiskarna sändas per järnväg den 12 timmar långa sträckan 

till S:t Petersburg i låga, platta med vatten fyllda tunnor, 50 st. i hvarje. Skilda 



järnvägsvagnar för transport af lefvande fi:-;k eger man här icke såsom i andra 

länder. 

Fiskodlingsanstalten eger tvenne mindre kläckningshus, hvari man årli

gen utför konstgjord befruktning af foreller. :För att likväl tillföra fiskstammen 

nytt blod importeras · ständigt mindre mängder forellron1 från Tyskland. 

Vattnet till kläckningshuset ledes genmn tvenne stora, med sand fyllda tunnor, 

hvilka således tjänstgöra som filtreringsapparat. 

I många afseenden olik fiskodlingsanstal ten N eu-Anzen är baron A. von 

Samson-Himmelstjernas forellodling å godset Hummelshof, belägen 1 12 n1il från 

staden Walk. Den är en liten, modern, typisk forellodling, endast tre år gam

nlal. Bild 3 lämnar en öfversikt af den vackra anläggningen med de i tvenne 

rader på hvardera sidan om afloppsfåran ordnade dammarna. Forellodlingsan

stalten är belägen i en dalsänka, genomfluten af en liten å, som hämtar sitt 

vatten från högre upp belägna ängar och åkrar. Ofvanom anläggningen (bred

vid bron i bilden till höger) regleras vattenståndet af tvenne fördämningar och 

ledes därifrån medels längs marken löpande trärännor (Bild 4) till de olika 

dammarna. I n1idten befinner sig den gamla flodfåran, som numera tjänstgör 

som afloppskanal. Tack vare praktiska anordningar kan å godt som hvarje 

damm tömmas skildt för sig. Så t. ex. sluttar marken i de till venster om aflopps

kanalen belägna dammarna åt båda sidor från den gemensamma vallen, längs 

hvilken inloppsvattnet rinner. En naturlig följd häraf är, att afloppsvattnet 

här söker sig åt .tvenne håll, från den högra raden af dammar till den gamla 

flodfåran, från den venstra till afloppsdiket längst till venster, såsom man af 

n1unkarnas läge å bild 3 lätt kan sluta sig till. 

Såsom fallet är vid moderna forellodlingar i allmänhet, finnas här olika 

slag af dammar. I förgrunden till höger om flodfåran (Bild 3) synes anstaltens 

4 vinterdammar, hvilka mäta 10 m i längd, 4 m i bredd, samt äro 1,5 m djupa. 

I dessas botten har man i vertikal riktning nedstuckit stockändor, för att därige

nmn under vinte~n hindra att ett kompakt istäcke lägger sig öfver damn1arna. 

N edanom dessa befinna sig 12 små yngeldammar, ordnade i tre rader, 4 dammar 

i hvarje rad. De äro 4 m långa, 1, 5 m breda och endast c:a 30 cm djupa. Från 

dessa flyttas ynglet öfver i större uppväxtdammar, 4 till antalet (Bild 4). De 

mäta 8 m i längd, 3 m i bredd och äro c:a 50 cm djupa. Då forellerna blifvit 

1nera försigkomna omplanteras de i de största dammarna, hvilka till antalet 

äro 15, på den venstra sidan 7 mn afloppskanalen,_ på den högra sidan 8. 

Deras storlek varierar mellan 15-~0 111 i längd och 5-10 m i bredd. Dam

marnas väggar äro beklädda med hårdt packad småsten. 

Fiskarnas föda beredes på samma sätt som vid forellodlingsanstalten Neu

Anzen och äfven här finnes en för ändamålet inrättad liten vattenkvarn. Vid 

nnstalten odlas uteslutande foreller. Då mau i år för första gången säljer fisk 



.. Foto G. Gottberg. 
Bild 1. Ne u-A n z en (Ostersjöprovinserna). I förgrunden forelldammar, i bakgrunden tvenne mindre 

karpdammar. 

Bild 2. Ne n-A n z en (Östersjöprovinserna). 
Foto G. Gottberg. 

Forelldammar, clär stnnclom äfven karp hålles. 

LILIUS & HERTZBERG 



. . . . Foto G. Gottnerg 
Bild 3. Hu mm e 1 s h o f ( Ostersjöprovinserna). Qfyersiktsbild af forellodlingsanstalten med de i 

tvenne rader på hvardera sidan om afloppsfåran ordnade dammarna. 

Foto G. Gottberg. 
Rild 4. Hu mm c l s h o f (Östcrsjöprovinserna). Dammar för uppfödandc af forell, tL öh·crsiktsbildcn 

synliga i bakgrunden till höger om afloppsfåran. 
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från forellodlingsanstalten, kan det ekonomiska resultatet af dess verksamhet 

ännu icke bestämmas. 

I Sverige finnes ej mindre än ett trettiotal för laxartade fiskar afsedda Sverige. 

fiskodlingsanstalter, de flesta af obetydligt omfång. En förteckning öfver dem 

ingår i Redogörelse för åtgärder för fiskerinäringen i Sverige, Landtbru~sstyrelsens 

berättelse för olika år. 

Bland dessa anstalter besökte jag Engelsbergs fiskodling, belägen omkring 

3 timmars järnvägsresa norrut från Stockholm. Anstalten erhåller sitt vatten 

från den genom sjön Snyten rinnande Snytån, som utfaller i Ån1änningen. Det 

ledes in vid dammarnas öfre ända, rinner genom dessa och sa1nlas i en c:a 2 m 

bred afloppskanal. De fordringar, man numera uppställer på en modern forell

odling, uppfyller anstalten icke, hvarför äfven bolaget, hvilket eger densamma, 

som bäst håller på att uppföra en modern och tidsenlig fiskodlingsanstalt vid 

Kloten. Dammarna å Engelsberg äro till antalet 22 och l 1~~ m djupa. Några 

skilda yngel- och vinterdammar finnas ej, hvarför fisken öfvervintras · i vanliga 

da1nmar, där den, äfven då ett tjockt islager bildar sig, har godt on1 vatten in

vid munken. A anstalten håller man bäckröding, regnbågsforell, lax, litet 

sutare, guldid m. fl. fiskar. De stora fiskarna utfodras en gång on1 dagen, ynglet 

4-5 gånger, med fiskkött, som malas i en vanlig köttkvarn. Anstalten eger 

äfven ett kläckningshus för 700,000 forellägg. 

Anstalten, som åtnjuter ett litet statsunderstöd, lämnar enligt benä

get 1neddelande af direktör Sieurin en årlig afkastning af 6-10 Ofc)· Fisken 

säljes till restauranter i Stockholm till ett pris af 3-4 kronor per kg. 

I sammanhang n1ed fiskodlingsanstalten finnes en fiskareskola, där un

dervisning årligen meddelas åt 7-8 eleveri alla inom branchen förekommande 

ämnen, såsom nätknytning, skötsel af odlingsfisk m. m. 

I Danmark är forellodlingen synnerligen högt uppdrifven. Där finnas Danmark. 

flere tiotal storartade forellodlingsanstalter. Glesast förekom1na de på öarna, 

talrikare däre)llot på fastlandet. Särskildt nära gränsen mot Tyskland utmed 

Koldi!tg-Esbjerg hanan finnas talrika forellodlingar. Den rikliga tillgången 

på rinnande vatten och det jämförelsevis svala klimatet under sommar.en har 

gjort trakten till ett centrum för landets forellodling. Som ett exempel på, 

huru tätt forelldammar finnas spridda i sydliga Dan1nark, må omnämnas, att 

jag endast mellan de närbelägna stationerna Eistrup och Lunderskow räknade 

icke mindre än 70 sådana, tillhörande flere olika forellodlingar. Vid alla större 

danska forellodlingar äro dammarna n1ycket långa och smala (Se tabell l) De-

ras djup vexlar från 1~-2 m. Några skilda vinterdammar finnas ej. Det milda 

klimatet under den kalla årstiden gör dylika obehöfliga. 

Som föda använder man här så godt son1 uteslutande fisk, som 1nalas olika 

fint, beroende på, för huru stora foreller den är ämnad. För det 1nesta hämtas 



Forellodlingsanstaltens 

namn. 

Haugaard .............. 1 16 
• . 1 

WeJen store vYandmöllei 11 
Lundgaard ............ 1 7 

Hulkjer ................ 1 7,5 

Gredst.~dbro ............ (11 
1 Aller Ostergaard ...... · 25 

8 

Tabell 1. 

P>:= 1 -,Förbrukadfisk-1 
Dammarnas 1 

~ ~~---o-~--:--·~- ~~a årlig:.n 
1 

! Den årliga 
i forellproduk- ! 

1 tionen 1 

! ~ II ~ 1 

0.. 
~ s s 
~ ., 

...... 
~: 

i:l 
iJCI 
0... .... 
s 

0' ., 0... 
<Il 
~ 
0.. 

-c· 
"d 

.... ...... 

s 
1 

s 
1 

1 i 

50 25-75 14-1511-1,5( 

3130-70 4-8 .0,5-11 

54 50-70 2,5-4 0,5 1 

54 15-40 5-10 2 1 

85 20-50 5-10 1,5 

45 60-150: 5-6 1 1-1,5! 

.... 
[ ~ ., 
0 0 iJCI ;:l ., 

0 ::.:> ., s 1 ~ 1 
-1 

6,5oo 81,250 - 21,ooo s,4ool 

6,000 75,000 10,000,000 20,000 8,000 1 

6,400 80,000 4,000,000 25,000 10,000 

6,7201 84,000 1,000,000 30,000 12,000 

- 1 - 2,000,000 15,000 6,0001 

Foderfiskens pris varierar mellan 6-12 öre per kg (som medelpris kan 8 öre per 
kg räknas). 

Forellernas handelspris varierar mellan 2:40-3:00 kr. per kg (medelpris 2:50 kr). 

fiskfödan (sill) från Limfjorden, där en storartad frysinrättning i Glyngöre sörjer 

för, att färsk fisk under årets alla tider står fiskodlaren till buds. Vid mitt besök 

i Danmark matades dock forellerna allmänt med från Lilla Belt fångad mindre 

flunderfisk, hvilken om hösten kunde erhållas för ett pris af 6-12 öre per kg. 

Man beräknar i allmänhet att tili erhållandet af 1 kg forellkött åtgår 7-8 kg 

fiskföda. I medeltal producera de större danska forellodlingarna 8,000-10,000 

kg forell om året. Tili föda åt dessa åtgår således 8,000 X 7,5-10,000 X 7,5 

kg fiskkött, det är 60,000-75,000 kg forellföda. Om man såsom årligt genom

snittspris för denna beräknar 8 öre per kg (varierar mellan 6-12 öre) stiger 

värdet af nämnda mängd fiskföda till 4,800-6,000 kr, medan den årliga af

kastningen af forellkött (enl. 2:50 kr. per kg) uppgår till icke mindre än c:a 

20,000-25,000 kr. (Se för öfrigt t~bell 1). 

Vid alla större danska forellodlingar eger man ett större eller mindre kläck

ningshus, där forellägg dels för eget behof, dels tili afsalu, utvecklas. Som filter 

användes allmänt träull, hvilken, allt efter som den förorenas, utbytes n1ot ny. 

Nästan aU fisk säuda danskarua tili Tysldand, ctit den transp<;>rteras i enkom 

för ändmnålet inredda järnvägsvagnar. Dessa ega i hvardera ändan en stor 

bassin och i midten en kraftig motor, som sätter vattriet i cirkulation. Hvarje 

vagn inrymmer 6,000 kg forell. Dessa transportvaguar egas af tyskar. Hvarje 

fiskvagn åtföljes af en person, son1 under transporten håller vård om fiskarna. 

Synnerligen imponerande ter sig HaugaaTds stora forellodling invid sta

tionen Eistrup (Bild 5), den måhända bäst skötta anläggning i hela Danmarie 

(Arealen och dammarnas storlek framgår ur tabell 1). Haugaard forellodlingR-



Foto T. H. Järvi. 
l Bild 5. H a u g a a, r d (Danmark, Syd-Jylland). En del af en mycket stor forellodlingsanstalt. 

~ Bild 6. H a u g a a r d (Danmark, Syd-Jylland). 'I'ypiska forelldammar. 
Foto G. Gottberg. 
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Foto G. Gottberg. 

Bild 7. W i l este d (Danmark, Syd-Jylland). Liten forellodling. I förgrunden afloppsvattnet, 
ofvanför detta dammarna och inloppsdiket. 

Foto G. Gottberg . 
1 Bild 8. W e j en s s t o r e W a n dm ö ll c (Danmark, Syd-Jylland). I förgrunden inloppskanalen, 

längre bort å bilden afloppsdiket Mellan dessa synes forelldammarna, af hvilka en är tömd. 
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ansta.lt är helägen i en dalsänka, omgifven af frukt hara ängar och åkerfält. 

Vattnet tages från en liten laxrik flod, som på det ställe, där anstalten är helä

gen, slingrar sig i en stor håge åt venster såsom i hild 5 synes.. I för

grunden synes några dammar, som matas med vatten från ett fråri floden 

kommande utfallsdike (ej synligt i hilden). Efter att hafva passerat dessa 

afhördas vattnet genom den i hildens midt synliga, i en håge löpande af

loppskanalen (den egentliga floden), som fortsätter, ehuru icke synlig, längs 

hildens venstra rand. För att förse de talrika (å hilden synliga) dammarna med 

vatten har man från floden gräft en c :a 3 m hred kanal, som löper längs foten 

af de i hakgrunden till höger hefintliga ängarna. Denna inloppskanal ligger 

något högre än den längs dammarnas nedre ända löpande afloppsfloden. Efter 

att genon1 inloppskanalen hafva kommit in i dammarna passerar vattnet dessa 

och aflägsnas genom den egentliga floden. I stort sedt äro de flesta forellod

lingar i Danm.ark hyggda efter samma plan, som hland annat eger den Yiktiga 

fördelen, att hvarje damm oberoende af de andra kan tömmas. 

I fiskodlingsanstaltens. darnmar (Bild 6) håller man regnhågsforell, häck

forell och häckröding. Förutom fisk användes här son1 föda malade svinlungor, 

hvilka erhållas från det närhelägna andelsslaktAriet i Kolding. Särskildt af yng

let är detta en synnerligen omtyckt föda. Längs anläggningen löper från den 

ena änden till deu andra en smalspårig hana, hvarifrån fiskarna med lätthet 

kunna matas. 

I floden, som genomflyter Haugaards forellodlingsanstalt, är allt fiske 1ned 

annat garnredskap än anläggningens stora sänkhåf förhjudet. För att erhålla 

län1plig afvelsfisk och dymedelst tillföra nytt hlod åt forellstammen har man i 

floden utsatt en af träspjälar gjord fiskkista, hvari vild stamfisk fångas. Hanar 

och honor placeras genast efter fångsten i olika hassiner. Då fortplantningsti

den är inne, hefruktas rommen i anstaltens kläckningshus, dit vattnet ledes 

från en liten häck. Flodvattnet, son1 användes till dammarna, anses nämligen 

icke tillräckligt rent för utkläckning af forellrm:n. 

Vid utfiskningen af dan1marna, som jag var i tillfälle att åse, placeras 

fångstlådan på vanligt sätt hakon1 munkens utlo}Jp, hvarvid det från dammen 

afrinnande vattnet passerar genon1 lådans gallerverk, medan fisken stannar 

kvar. Därefter sorteras denna på enkom för ändamålet förfärdigade hord, 

hvars 4 hörn äro aftruhhade och höjda nedåt, så att fisken genom de sålunda 

uppkomna hålen rinner ned i sorteringskärlen. Vid utfiskningen har man stor 

nytta af den on1talade smalspåriga hanan, längs hvilken fisken hekvän1t kan 

föras till transportkärlen. Tack vare en i utfiskningslådorna, som inrymma 

50 kg foreller, anhragt enkel pumpinrättning kunna fiskarna däri förvaras 

under flere timmar. 

2 
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Forellerna säljas som portionsfiskar till Ber·lin för ett pris af 2:50 kr. per 

kg: Yngel och ungfisk levererar anstalten dessutom i stor mängd till omkring 

boende n1indre fiskodlingar. 

Tätt intill Haugaards stora fiskodlingsanstalt bor Wilesteds kvarnegare, 

so1n eger 5 mindre forelldammar, i hvilka vattnet rinner från den ena dam

men till den andra. I hans största damm, c:a 400 rn2, hålles 13,000 foreller. 

Egaren, som är mycket nöjd Ined sin Iilla forellodling, sålde t. ex. senaste år 

c:a 450 kg fisk till ett värde af öfver 1,000 kr. Ofvanom dessa dammar ligger 

vid samrna bäck Smitt N issens Iilla, men trefiiga och modernt inredda JV ilested 

forellodling (Bild 7), som består af 20 dammar. 

Vid W ejen station ligger vid den lika benämnda ån W ejens store W and-

1nölles dan1manläggning. Ofvanför denna är vattnet uppdämdt, dels för att 

tillgodose den vid fiskodlingsanstalten belägna mjölkvarnens behof, dels för att 

reglera vattenstandet i dammanläggningens inloppskanal. Denna är gräfd 

parallellmed den egentliga ån,.som tjänstgör som aflopp. Mellan ån och inlopps

kanalen befinna sig danunarna i en enda räcka (Bild 8). 

Att forellerna oaktadt det obetydliga djupet i danunarna (se tabell 1) 

äfven under den kalla årstiden förmå uppehålla sig i dm;sa, beror på den synner

ligen starka vattenomsättningen. Dammarna ega nämligen en relativt stark 

lutning. För att den häftiga strömmen icke må tilltäppa munkarua med oren

ligheter äro dessa utvändigt omgifna af ett gallerverk med 1 m 2 yta. 

Såsom tabell 1 utvisar, säljas från fiskodlingen årligen forell för 21,000 

kr. Utgifterna kunna beräknas stiga till 15,000 kr., så att nettovinsten är c:a 

6,000 kr. 

Längre ned vid \V ejenån ligger ingeniör TV ang La~tridsens egendom Lund

gaard nwd en 9 år gammal forellodling. V attnet strömmar äfven här nwd god 

fart genon1 de i en rad liggande dammarna, hvilka endast äro c:a 1 :! m djupa, 

hvarpå det aflägsnas gtnom den egentliga ån. Förutom de i tabell 1 upptagna 

dammarna finnas 3 mindre damn1ar af endast 15 m längd oGh 1, 5 111 bredd, 

afsedda för lekfisk, en för hanar, en för honor. I den tredje sättas forellerna 

efter det rommen och mjölken blifvit utkramad. Anmärkningsvärd är dammar

nas obetydliga bredd (Se tabell 1 ). Anstaltens crfarna fiskmästare anser näm

ligen smala dammar lämna en betydligt större afkastning än breda, emedan i 

dessa sistnäinnda vattencirkulationen blifver betydligt långsammare. Särskildt 

viktigt anser han vara att yngeldammarna icke äro alltför breda. På försök 

har n1an vid fiskodlingen inrättat en damn1, son1 blott är 1 n1 bred och 7 5 cm 

djup. Den besattes med forellyngel. Resultatet blef förträffligt, i ty att vid 

utfiskningen på hösten 60 °j~ af ynglet v ar vid lif, medan åter motsvarande pro

centtal för ynglet i de bredare dammarna var betydligt lägre. lVIan hade nu 

för afsikt att inrätta flere dylika smala dammar. 
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A anstalten bedrifves en intensiv odling af bäckröding, bäckforell och 

regnbågsforell. Den till forellföda afsedda fisken sköljes väl, innan den malas, 

i ~n liten bassin, dit vattnet kan intappas från ån. Synnerligeu viktigt är näm,. 

ligen att fisken före malningen befrias från alla de orenligheter, för hvilka 

den utsättes under transporten. Ynglet utfodras äfven här med rifven mjälte, 

om blott sådan står till buds. Moderfiskarna, som hållas i större dammar, få så 

vidt möjligt på egen hand söka sin föda, hvarigenon1 deras rom blifver kraftigare. 

Att uppföda moderfiskarna med konstföda, tillredd af djurkött, anser anstaltens 

fiskmästare alldeles förkastligt, emedan ynglet då blifver svagare och ömtåligare 

för sjukdomar. Af bäckröding och bäckforell, hvilka leka i november, har rom

men utvecklat sig till ögo:p_punktstadiet i februari, af regnbågsforell, som leker 

i april, levereras rommen i maj. Anstalten lägger synnerligen stor vikt vid 

producerandet af forellrom, som tillsaluhålles för ett pris af 3, 4 och 5 kr. per 

tusen, beroende af kvaliteten. 

Utfiskningen sker son1 vanligt genom att placera fångstlådan framför 

munkens utlopp i afloppskanalen (Bild 9). Därefter vidtager sorteringen af 

fisken, som försiggår under vatten. Särskildt praktisk är anstaltens sorterings

apparat, som jag senare påträffade å flere dans:Ka forellodlingar. Den utgöres 

af en 1, 8 m lång och 80 cm bred trälåda, indelad i 3 afdelningar och af det 

utseende, som i bild 10 synes. De två första afdelningarna a och b äro ofvanom 

~§g~~~~~ 

!llilil 
~~~~~~~ 

c b 

Bild 10. 

~g~--g~ ====c:o ~C,:)~~c~ 
'C::)C:l ::::::::Jc:::::,, 
~"==:::>~~c 
<==:lc:::::,~'C::::)c ====< ====< ====·c:::lC":) c::::::><::::l <;: ==== 

a 

Sorteringsapparat, sedd ofv<tuifråu. 

c b a 

~ 

Samma sorteringsapparat, sedd från sillan. 

lådans botten utrustade med en buktad, af talrika hål genombruten plåtskifva. 

I den första afdelningen a, äro dessa hål relativt stora, i den andra b, jämförelse

vis mindre. De olika afdelningarna, som stå i öppe? förbindelse med hvarandra, 

fyllas till samma höjd med vatten, då lådan nedsänkes i ån. Då den osorterade 

fisken hälles i den första afdelningen a, stannar den större fisken i denna, de 

mindre simma genom hålen i plåtskifvan mot strömmen till den andra afdel

ningen b, från hvilken de allra minsta söka sig in i den tredje afdelningen c. 

På detta sätt sorterar sig fisken själf i tre storlekar. 

Lundgaards forellodlingsanstalt hemsökes ofta af fiskfiender, af hvilka 

uttern är den svåraste. Därför har man äfven on1kring de dammar, hvari mo

derfisken hålles, anbragt ett tätt ståltrådsgaller. Äfven vattenskalbaggar härja 

ofta bland ynglen i anstaltens dammar. 
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Vid Holsted station ligger Hulkjer forellodling, som anlades 1906, 

men blef fullt färdig först år 1909. Anstaltens vattenbehof tillgodoser den 

förbiflytande Holsted ån, som ofvanför forellodlingen är uppdämd för att drifva 

den bredvid liggande kvarnen. Afven vid denna forellodling har man, såsom i 

Dann1ark vanligtvis är fallet, gräft en ny inloppskanal för dammarna och an

vänder den egentliga ån som aflopp (Bild ll). En stor del dammar erhålla dock 

sitt vatten genom cementrör, som äro dragna under jorden i själfva dammval

larna. A anstalten lägger man uteslutande an på ele vanliga, redan tidigare om

nänlnda forellarterna. Fiskarna matas på eftermiddagen från en smalspårig 

hana, som sträcker sig längs alla dammar. 

Forellerna forslas till den 5 km från fiskodlingsanstalten liggande sta

tionen i väldiga, af tveune hästar dragna vagnar, hvilka äro försedda med en 

pump för åstadkommande af liflig vattencirkulation. l hvarje transportvagn 

inrymmes 2,000 foreller, hvilka därifrån me<l håfvar direkt öfverflyttas i tyska 

j ärnvägstransportvagnar. 

Vid d. s. k. Konge ån ligger Gredstedbro stora forcllodlingsanstalt, som eges 

af ett aktiebolag. A11läggningen grundade~ år 1 HO..t.. ~1ed afseende å dammar

nas läge afviker anstalten nagot fntn de vnnliga danska fordlodlingarna däri, 

att dammarna här befinna sig på båda sidor om clcn egentliga an, som tjånstgör 

som afloppskanal. Förutonl uppväxtdammar (tabell 1) finnas här ett mindre 

antal yngeldan:unar. Dessutom höll man vid mitt besök som bäst på att bygga 

ett antal nya dan1mar, hvilka blifva 130 m långa, vid bottnet 2 m och vid 

ytan 3 m breda. Som ett exempel på, huru tätt man vid Gredstedbro Lesätter 

yngeldammarna må omnämnas, att man i en damm af 50 m längd och 40 m 

bredd, som just höll på att utfiskas, hade 100,000 yngel. Den säljbara fisken 

transporteras i bät Ii knande sumpar 1 ~ km uppför ån, där den direkt la:-;tas pa 

järnväg::,vagnar. Fi)r att möjliggöra arbetct vid dammarna äfven under mörker 

har man å anlägguingen uppställt flere elektriska lampor. 

Den stör::-;ta forellodlingeu .i Danmark är, hv::vl arealen beträffar (se tabell 

1 ), Johannes J ense11s <lammnnW.ggning å .J llr:f 6-.:teruaanl i niirheten af Borris 

station. För H år sedan aulaele gånlens egare ett antal mindre elammar terrass

formigt nedanom hufvudbyggnadeu. Da, re:-mltaJet häraf visade sig tillfredsstäl

lande, byggdes den ena nya dammen efter den andra. Aller Ostergaards elamm

anläggning afviker i vis~<L afseenden från andra danska forellodlingar. Vattnet 

uppsamlas i en :::;tor, ofvanom anläggningen belägen sjölik utvidgning af bäcken 

och ledes genorn en kanal tili anstaltens öfre dammar, af hvilka ele längsta äro 

c:a 150 m långa och 5 m breda (Bild 12). Pör att öka vattnetR syrehalt innan 

det strömmar in i dammarna har Jensen ofvanom clessa inrättat en c:a 2 m 

bred·, stupande trappa, längs hvilken vatthet brusande rinner ned. Efter det 

vattnet passerat de långa i bild 12 synliga dammarna uppsamlas det i ett rela-



Bild 9. Lund g a a r d (Danmark, Syd-Jylland). Afloppskanalen, i hvilken de talrika, i en rad byggda 
forelldammarna tömma sitt vatten. 

Foto G. Gottberg. 
V Bild 11. Hu l kj e r (Danmark, Syd-Jylland). Större forellodling Inloppsdiket i förgrunden. 



Bild 12. Allcr Östergaard (Danmark, Syd-Jylland). 
Foto G. Gattberg 

De 150 m långa öfre forelldammarna. 

.. Foto G Gottberg. 
Bild 13. Alle r 0 s te r g a a r d (Danmark, Syd-Jylland). De lägre ned belägna forelldammarna. 
Bilden är tagen nedåt dammanläggningen från taket af utfiskningshuset, som synes nedanom de långa 
å bild 12 förekommande dammarna. I förgrunden vanliga forelldammar, i midten en stor damm för 

moderfisk, liingre bort en del vis tömd yngeldamm. 
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tivt smalt dike nedanför dessa. Därpå ledes det in i något kortare c:a 60-100 

m långa, 5-6 n1 breda dammar, genomströmmar dessa (Bild 13) och flyter 

ut i den stora sjöliknande dammen för moderfisk, hvilken n1äter c:a 150 n1 i 

längd och 100 m i bredd (Bild 13). Härifrån rinner vattnet slutligen ut i en å. · 

På andra sidan on1 denna å finnas tömmbara naturliga yngeldammar, 

hvari allt forellyngel under den första sommaren af sitt lif på egen hand får 

söka sin föda. I bakgrunden af bild 13 synes en dylik, 12 tunnland stor yngel

damm, därifrån man just före mitt besök utfiskat 100,000 yngel. Som en som1nar 

gamla öfverflyttas dessa i långsmala dammar, där de likson1 de större forellerna 

utfodras 2 ggr. dagligen med fisk, malad af gårdens egen motor. 

Den olägenhet, smn vidlåder anstalten genom att vattnet rinner. från de 

högre upp belägna dammarna till de nedre och således försvårar tömmandet af 

hvarje enskild damm för sig, har egaren förminskat genon1 följande praktiska 

arrangement. Såson1 i bild 12 synes, finnes vid den nedre ändan af de långa 

dammarna en mindre träbyggnad, i hvilken utfiskningen af dessa eger run1. 

Från huset ifråga sträcka s~g fyrkantiga trärör under dam1narnas botten till 

den nedersta delen af hvarje damm, där de utmynna i närheten af munkarua 

och hållas tillslutna af träluckor. Vill man utfiska en af de ofvannämnda dam

marna, låter man det mesta vattnet rinna ut genon1 munken, så att vattenstån

det i dammen sjunker. Därpå stänges munken och luckan i dammens botten 

öppnas, hvarvid det återstående vattnet ,och därmed äfven fisken ledes in ge

nonl träröret i utfiskningshusets bassin. Härifrån håfv as fiskcn upp n1edan 

det förbiströmmande vattnet passerar genon1 bassinens gallerverk och aflägsnas. 

Tack vare denna synnerligen praktiska inrättning kan egaren tön1ma hvilken 

af de öfre da.mmarna, han önskar-; och därtill vid inträffandc oväder arbeta 

inomhus. 

N ågon olägenhet däraf, att vattnet från de öfre Clammarna strön1mar till 

de lägre ned liggande har Johannes Jensen aldrig observerat. .Fisksjukdomar 

hafva icke heller förekommit vid anstalten. Stundom uppträder likväl uttern 

och hägern, föranstaltande skada bland forellerna, 1nedan dykare-skalbaggar 

då och då härja bland ynglen. 

Oaktadt forellodlingens betydande areal (se tabell 1) är afkastningen 

relativt liten, beroende af, att ynglet icke utfodras och därför behöfver större 

naturliga områden för sin existens. Likväl ansåg sig anstaltens egare med 

lätthet kunna uppdrifva forellodlingen betydligt utan att nämnvärdt öka 

arealen. 

I närheten af stationen Hornsyld har Dansk Ferskvandsfiskeriforening 

tack vare ett statsunderstöd af 2,000 kr. sett sig i stånd att för sin försöksverk

samhet under år 1911 arrendera Elisedals Iilla forellodling, tillhörande det 

för fiskodling varmt intresserade Kanslirådet 8. Larsen. Som ledare funktione-
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rar fiskeriassistenten C. W. Otterström. Anstalten, son-1 grundades år 1890, 

omfattar inalles 17 dammar, hvilka äro 20-35 m långa och 4-5 111 b,reda 

samt hafva ett djup af 1 ~2 m. I dessa håller man regnbågsforell, bäckforell, 

bäckröding, gädda och sik. 

A försöksstationen verkställdes sommaren 1911 under :~ månaders tid 

systematiska utfodringsförsök n1ed olika näringsämnen, färsk fisk, frusen fisk 

och rå lunga. Son1 försöksobjekt användes uteslutande sättfisk af 18-20 cn1 

längd, under hvilket stadium forellen tillväxer synnerligen snabbt. Försöks

dammarna besattes relativt glest, enligt beräkningen 110 gram fisk per kva

dratmeter, detta emedan man ej var säker på att erhålla försöksföda i tillräcklig 

mängd för en större besättning. I hvarje af försöksdammarna utsläpptes ~;1 
bäckröding och 1/ 3 bäckforell. Efter den 13 augusti utfodrades fiskarna l-2 ggr. 

dagligen med så mycken föda, de önskade, hvaröfver noggranna anteckningar 

fördes. Undersökningen lämnade till resultat, att färsk fisk och frusen sill vorro 

betydligt öfverlägsna rå lu,nga som näringsämne för forell. 

Då det säU, på hvilket denna undersökning bedrifves, äfven hos oss vid 

en framtida försöksverksamhet kan vara af intresse, tager jag mig friheten, att 

ur fiskeriassistent (~. JV. Otterströms redogörelse öfver anstaltens verksamhet 

meddela följande: 

Bom bekant är forellernas matlust mycket olika och beroende af, huru

vida den föda, de erhålla, faller den1 i smaken eller ej. Denna växlande aptit 

kan _lättast uttryckas genom foderprocenten d. v. s. det tal, som angifver, huru 

stor fodermängd dagligen åtgår för mättande af 100 kg fisk. Under den första 

kontrollperioden belöpte sig den fodermängd, som de fiskar, hvilka lifnärdes 

med färsk fisk, erhöllo, till 6,1 kg da.gligen för 100 kg foreller -- foderprocent 

6,1- för de, soin utfodrades med frusen sill, var detta tal 6, 2, för ?e med lunga 

utfodrade 4, 7. 

Men mängden af den föda, som forellerna dagligen förtära, står icke alltid 

i proportion till fiskarnas tillväxt. Vissa näringsämnen kunna lättare om

sättas i fiskkött, andra mindre lätt. Det tal, som uttrycker huru många kg 

fiskfoder åtgår till uppbyggandet af 1 kg forellkött, kalla vi tillväxtkvotient. 

Vid försöksstationen utgjorde denna för färsk fisk 4, s kg, för frusen fisk 5, 4 kg 

och för rå lunga 5,1 kg. 

Föga gagneligt är, att ega ett näringsrikt foder (låg tillväxtkvotient), 

on1 forellerna endast ogärna förtära detsamma (låg foderprocent). Fodrets 

verkliga värde - den tillväxt det förmår framkalla - uttryckes genom ett 

tal, som vi kalla nyttighetskvotienten och som fås genom att dividera foder

·procenten med tillväxtkvotienten. Nyttighetskvotienten var således under 

första kontrollperioden för färsk fisk 1, 2 7, för frusen sill 1, 1 5, och för rå 

lunga 0,93. 
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För enkelhetens skull införes här nedan följande beteckningar: ].., =den 

förtä_rda fodermängden i kg, T =tillväxten i kg, D =fodertiden i dagar, B = 

den utsatta besättningen i kg, f =foderprocenten, t =tillväxtkvotienten, n = 

nyttighetskvotien ten. 

Då får man, att foderprocenten är lika med fodermängden i kg X 100 divide

rad med produkten af antalet foderdagar och besättningens medelvikt un

der kontrollperioden; denna medelvikt kan endast approximativt beräknas, 

men förutsätter man, att tillväxten fortskridit jämnt, kan den sättas lika med 

den utsatta besättningen i kg + halfva tillväxten. Alltså får man: 

. 100 F f =------- -----
D cB + ~) 

Tillväxtkvotienten är ju fodervikten dividerad 1ned tillväxten, alltså 

t= -~:. Nyttighetskvotienten är förhållandet mellan foderprocenten och till

växtkvotienten n= ! således 

Häraf fås T - - 11 _._J? -· :B 
-100-- n D 

:.! 

oeh F=T t=-~D.B 
· 100 - n !! 

:! 

On1 således 100 kg foreller under en månads tid utfodras 1ned så mycket 

färsk fisk, de önska, böra de - då nyttighetskvotienten .är 1, 3 - tillväxa nwd 

c:a 47 kg, ty 

T = --~12_-~!3- = 1,3. 30.100 = c:a 47 kg. 
100 -- n _!! 100-1.3 ~ 

:! . ':l 

På motsvarande sätt gifva frusen sill och rå lunga respektive tillväxt

resultat af 44 kg och 32 kg. 

1,:_.~ 100- ,., 44 k . 0 9 30 100 
100 _ 1,

2 
3_()- c.a g, 100---ö,-93_2 = c:a 32 kg. 
':l 2 

Afkastningen af en damm · kan beräknas genom att afdraga utgiften för 

fodret från den värdeökning, besättningsfisken utvisar. Om vi öfverföra de vid 

första ·kontrollperioden funna talen på en dan1m med 100 kg besättning, son1 

en månad utfodrats med färsk fisk, finna vi förbrukningen af foder ur följandE' 

formel: 
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F = . ~. D . B = 6, t. 30. 100 = •. 226 k 
100 - n D 10U -1 3 ~ c.a g~ 

~ ' :!. 

anslås priset på foderfisk tili 10 öre per kg, stiger således foderutgiften tili 22 

kr. 60 öre. För denna fodermängd har erhåliits en tiliväxt af c:a 47 kg, hvilket 

enligt beräkningen 2 kr. 60 öre per kg betingar ett värde af 122 kr. 20 öre. Öf
verskottet (122:20-22:60) utgör således c:a 100 kr. 

Enligt samma beräkning åtgår tili utfodring n1ed frusen sili 

1
6~ · 30 ·/~ = c:a 228 kg 

' ~ 

Räknas priset på frusen sili tili 12 öre per kg, stiger utgiften för foder 

tili c:a 27 kr. Den uppnådda tiliväxten med nämnda foder var 44 kg motsva

rande 114 kr. 40 öre. Öfverskottet 1ned utfodring af frusen sili blifver sålunda 

c:a 87 kr. 

Använder man som föda rå lunga är foderförbrukningen 

4,7 .30.100 164 k 
100 ö,n ~ = c:a g. 

~ 

Antages priset på rå lunga vid fiskodlingen i alimänhet vara 4 öre per kg. 

stiger foderutgiften tili 6 kr. 56 öre. Den uppnådda tiliväxten på 32 kg mot

svarar ett värde af 83 kr. 20 öre; öfverskottet är alitså c:a 77 kr. 

I Tyskland bedrifves en intensiv foreliodling sedan långa tider tilibaka, 

om också de naturliga betingelserna härför därstädes ej äro så gynnsamma som 

i Danmark. Särskildt i trakter med mycket rinnande vatten är foreliodlingen 

synnerligen intensiv. 

Vid stationen Tharandt i närheten af Dresden ligger en 1nindre foreliod

ling, tilihörande Sachsens förnämsta foreliodlare Linke. Anstalten, som är 

belägen i en dalgång djupt inklämd melian höga berg, omfattar med sina 21 

damn1ar en areal af 2, 5 tunnland. Hufvudintresset egnas här uteslutande åt 

producerandet af foreliägg och yngel. Ehuru redan gammal, är foreliodlingen 

tili sin anläggning fulit 1nodern. \' attnet ledes in från en liten bäck medelst 

en längs marken löpande träränna, genomströmmar de i en lång rad liggande 

dammarna och aflägsnas genom bäcken. 

Vid sidan om denna, ofvanom dammarna, har Linke låtit gräfva en brunn, 

från hvars botten ett rör sträcker sig utåt under bäckens botten tili midten af 

detta. Genom det sandlager, som ligger melian den under bäcken befintliga 

n1ynningen af röret och själfva bäckbottnet, silas vattnet och ledes genom detta 

tilioppsrör in i den omtalade brunnen. Det sålunda filtrerade vattnet ledes 

härifrån med ett annat rör, som löper jämsides med bäcken, passerar under 
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densamma och mynnar ut i dammarnas tilloppskanal. Till denna strömmar 

under normala förhållanden 1m3 vatten i sekunden, under senaste torra som

mar (1911) blott 50 liter. 

Af obekant anledning trifves icke regnbågsforellen, som ju annars är 

mindre ömtålig af sig, i anstaltens dammar, hvarför man här hufvudsakligen 

odlar bäckforell. Oaktadt det verksamma filtret är bäckvattnet icke tillräck

ligt rent för utkläckning af rom, hvarför man för detta ändamål betjänar sig af 

källvatten. D tanför kläckningshuset passerar vattnet genom gruslager, det 

enda filter, som användes. Linke anser det ofördelaktigt att inrätta filtrerings

apparater iuuti kläckningshuset, emedan slam och andra orenligheter, som lätt 

fastna i dessa, förorena vattnet och förorsaka mögelbildning. 

I kläckningsrummet kan man, oaktadt dess obetydliga storlek (4 X 10m), 

ftrligen, tack vare en sinnrik anordning af apparaterna, utldäcka 3,000,000 forell

ägg och detta oaktadt vattentillförseln till kläckningshuset under mitt besök å 

orten uppgick endast till 30 liter i minuten (under vanliga förhållanden 60 liter). 

Linke ordnar kläckningsa.ppara.terna., som för öfrigt uppkalla.ts efter honom, i 

racler trappstegformigt ofvanom hvarandra med 1,000,000 ägg i hvarje rad. 

Yattnet ledes in vid de öfre apparaterna, rinner utför hela raden och aflägsnas 

därpå. I hvarje apparat finnas anbragta 8 ramar ofvanpå hvarandra. Hvarje 

ram (32X30 cm) innehåller 6-8,000 forellägg. I dylika apparater hållas likväl 

endast sådana ägg, som äro ämnade att afyttras i ögonpunktstadiet. De andra 

öfverflyttas på vårsidan i något större apparater, där ynglet allt efter som det 

utkläckes, söker sig ried i det under ra.men befintliga vattnet. För uppbevaran

det af afvelsfisk finnas 11 bassiner af 120X 120 cm. 

Den rom, BOnl Linke ej kan afsätta på våren, håller han öfver sommaren 

och säljer i stället yngel. I en damm, som 1näter 20m i längd och 5 m i bredd, 

höll han 6,000 forellyngel, i en annan 50 m lång och 20 m bred 16,000 st. De 

utfodrades med rå mjälte, som de under denvarma årstiden erhöllo 3 gånger om 

dagen. Då aptiten med tilltagande kyla minskades, inskränktes äfven ut

fodringen i sannt:la mån. 

För att äfven under vintern vid behof kunna utfiska 

damn1arna har Linke något under vattenytan vågrätt 

anbragt störar, hvilka sträcka sig korBvis öfver dammarna. 

När dessa under vintern tappas blifver isen hängande på 

störarna, hvarigenom fiskarna skyddas mot skador. 

En synnerligen praktisk och enkel apparat, som Linke 

använder för uppräknande af forellyngel, förtjänar här om

nämnas (Bild 14) .. Genom den öppna tratten i apparaten 

hälles vatten, tills yta.n kommer att stå i jämnhöjd med 

uedre delen af det Iilla röret. Allt vatten, som efter det Bild 14. 

;~ 
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jämviksläget uppnåtts, hälles i tratten, rinner ut genom röret ifråga. Insättes 

nu ett visst antal yngel i apparaten, kommer naturligtvis en så stor vatten

mängd, som motsvarar deras volym, att undanträngas och rinna ut genom 

röret. Uppsa1nlas denna vattenmängd i ett graderadt glas, kan man direkt 

afläsa volymen. Man vet då, att det bestämda antalet yngel undantränger en 

viss volyn1 vatten och kan då, när man i apparaten insätter en större mängd 

yngel, af den undanträngda vattenvolymen sluta sig tili antalet yngel. 

Kap. II. Karp- och sutarodlingar. 

Det lifliga intresse, som i södra Sverige egnas fiske och fiskodling, fram

manade år 1905 tanken på bildandet af en fiskeriförening, omfattande denna 

del af landet. Redan följande år grundades den nya föreningen, SödTa Sveriges 

FiskerijöTening, som med sällspord energi under sin korta tilivaro redan hunnit 

uträtta ofantligt mycket till fiskerinäringens fromma. För att bland befolk

ningen väcka intresse för ett rationellt insjöfiske och fiskodling har föreningen 

allt sedan sitt första verksan1hetsår utgifvit en periodisk publikation, där frå

gor rörande dessa näringsgrenar behandlas. 

Föreningens största skapelse är dock dess ståtliga, välskötta fiskeriför

söksstation inom Aneboda socken af Kronoborgs Iän, (B~lderna 15-18). An

läggandet af denna mönsteranstalt begynte redan år 1906. Som ledare för den

samma funktionerar vår förra fiskeriinspektör, numera fiskeriintendenten i 

Sveriges södra distrikt fil. dr. Osc. Nordqvist. Anstaltens hufvudsyften äro 1) 

att utbilda rationella brukningsmetoder för insjö- · och dammkultur och 2) att 

frambringa för södra Sveriges natrirförhållanden lämpade, snabbväxande fisk

raser. På samma gång tjänstgör den som centralfiskodlingsanstalt, därifrån 

privata fiskodlare kunna erhålla fisk för inplantering i dammar, sjöar och vat

tendrag. 

Aneboda fiskeriförsöksstation är till största delen belägen i en dal, genom

fluten af en bäck, som kommer från sjön Fiolen och afbördar sitt vatten tili 

sjön Stråken. Tili sin natur är trakten ett typiskt moränlandskap, ofruktbart 

och kargt och till stor del upptaget af mossar och kärrmarker, hvilka förut 

icke lämnat någon son1 helst afkastning. Hela arealen af det till försöksstatio

nen afsedda onuådet omfattar 97 ha 78 ar, hvaraf dammarealen upptager 25 

ha. Anstalten disponerar (1 januari 1911) öfver 33 dammar, däraf 14 som

mardamnlar (sträck- och tillväxtdammar) på sammanlagdt 23,5 9 ha, 7 vinter

damnlar om tillsammans 1, 1 6 ha, 6 lek- och 6 försöksdammar om tilisammans 

0,30 ha. De största äro Jämfälledammen på 6 ha och Trollekärrdammen på 



Foto G. Gottberg. 
Bild 15. A ne b o d a (Sverige, Småland). Karp- och sutardamm . 

~ Bild 16 A n c b o d a (Sverige, Småland). I förgrunden lekdammar för karp, 
på andra sidan om detta försöksdammar. 

Foto G. Gottberg. 
midten afloppsdiket, 



Foto G. Gottberg. 
Bild 17. A ne b o d a (Sverige, Småland). I förgrunden försöksdammar, längre bort lekdammar. 

Foto G. Gottberg. 
Bild 18. A ne b o d a (Sverige, Småland). Utfiskning af nedre Sågdammen. Fångstlådan, icke synlig 

å bilden, är placerad bakom fördämningen under bron. 
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4, 9 s ha. Invid dammarna ligger den nya, rymliga institutionsbyggnaden, som· 

blef färdig år 1909. I bottenvåningen finnas tvenne run1 för laborationsarbeten 

och ett för fiskkläckningsanstalten; den öfre är upplåten åt anstaltens fiskmästare. 

De fiskslag, som vid Aneboda äro föremål för odling, äro sutare, karp, 

regnbågsforell, bäckforell, gös, sik, braxen m. fl. Största delen af det vatten, 

smn användes vid fiskodlingsanstalten, är regn och snösmältningsvatten, som 

från de högre upp belägna trakterna rinner ned i dammarna. Den obetydliga 

mängd friskt, rinnande vatten, anstalten disponerar öfver, görd en mindre lämp

lig för odling af foreller. Man har också därför vid Aneboda knutit hufvudin

tresset vid odling af sutare och karp. Efter fleråriga misslyckade försök med 

inplantering af sistnämnda viktiga dammfisk har man slutligen lyckats göra den 

hemmastadd i anstaltens dammar. Af de tre hufvudformerna fjällkarp, spe

gelkarp och läderkarp odlas de två förstnämnda vid Aneboda. 

Svårast är att bestämma den mängd fisk, smn bör insättas i hvarje sär

skild damm. Planterar man ut i dessa ett för stort antal exemplar växa de tili 

följd af den uppkomna närjngskonkurrensen dåligt, blifva magra och svaga. 

Insätter man åter för litet fisk, utnyttjar man ej tillfullo vattnets naturliga 

alstringskraft. Vid besättandet af dammarna vid Aneboda har man så vidt möj

ligt genom att i samma damm insätta olika fiskar och olika åldrar af dem sökt 

utnyttja vattnets alla naturliga resurser. Man insätter i detta syfte i hvarje 

dan1m såväl karp som sutare. Medan den förstnämnda nän1ligen hufvudsakli

gast lefver af den större bottenfaunan, förtär sutaren med förkärlek de 1nindre 

växterna och djuren. Emedan de stora fiskarna mest hålla sig på djupare vatten 

insätter man tillsammans med dem ett större antal yngel, hvilka tillgodogöra 

sig näring från de grundare strandregionerna. Vid besättandet af en damm 

måste man naturligtvis se tili, att kombinationen sker så, att det späda ynglet 

icke löper risk att uppätas af den större fisken. I allmänhet beräknar man en 

årlig genomsnittstillväxt hos den insatta fisken af 100 kg per ha. Om så t. ex. 

en damm är 1 ha stor ·och uteslutande besättes med karp, bör man, ifall 100 

fiskar a Y2 kg per styck utsättes i densamma på våren, vid höstutfiskningen 

kunna beräkna, att de uppnått en styckevikt af 1 'l2 kg. 

Ett exempel på huru man vid Aneboda besätter sina dammar, må här 

förtjäna omnämnas. För dem, som mera intressera sig för frågan, finnas nog

granna redogörelser häröfver i Harald N ordqvists Berättelse öfver fiskodlingen i 

dammar på fiskeriförsöksstationen i Aneboda.. Skrifter utgifna af Södra Sveriges 

:Fiskeriförening. 
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Öfre Hållsdammen 2,895 ha. 

1910. 
----~~----~~ ---- - - --- ---- -----

1 

1 

Vikt 1 Vikt 
Till-

Insatta på våren 1 Antal Utfiskade på hösten Antal växt 

1 

kg 1 kg kg 
1 

1 

1 

1 Sutare .................... 98 32,84 Leksutare ................ 98 49,5} 
Ensomrig !:jUtare .......... 700 0,35 Tvåsomrig sutare ........ 691 12,9 29,4 

Ensomrig sutare .......... 425 0,2 

Ensomrig karp .. .. .. .. .. 100 1 '7 Tvåsomrig karp .......... 82 41,6 l 
Karpyngel ................ i 1,640 Ensomrig karp ............ 1,7511 33,8 1 

73,7 
-

Regnbågsforellyngel ...... 5,000 - Ensomrig regn bågsforell . . 1, 2,5741 22,8 22,8 

Sikyngel .................. : 1001 - Ensomrig sik i 59 1,6 1,6 •.......... -. 1 

Tvåsomrig braxen ........ 1 6 Tresomrig braxen 1 

4, 0,6 0,6 - ...... ··1 

Summa 7,644[ 34,891 -
1 

5,684) 163 128,1 

Son1 synes är dödlighetsprocenten bland regnbågsforellynglet ofantligt 

stor, troligtvis beroende af, att tre gäddor inkommit i dammen. Intressant är 

försöket med inplantering af sikyngel i karp- och sutardammen, där de efter 

förhållandena trifvits väl. På hösten vägde nämligen dessa 27, 1 gram stycket 

och n1ätte en längd af 16,1 cm. 

I anstaltens största damm, Jämfälledammen (6 ha) höllos vid mitt besök 

å fiskeriförsöksstationen 25,000 årsyngel af karp och 10,000 sutaryngel. 

Kalkning af dammbottnen ökar i hög grad dess produktivitet. Därför 

vinnlägger man sig äfven vid Aneboda om att tillföra den annars kalkfattiga 

marken lämpliga gödningsämnen och har tagit till en af hufvuduppgifterna att 

studera dessas inverkan på dammodlingen. De lägre organismerna, hvilka ut

göra karpens och sutarens föda, behöfva för sin existens tillgång på kalk, hvarför 

dammar efter en tids användande måste på konstgjord väg tillföras de förbrukade 

näringsämnena. 

Fiskarnas tillväxt är nän1ligen i hög grad beroende af dammarnas be

ska.ffenhet. En välskött, gödslad damm, som under vissa mellantider står torr

lagd, lämnar mycket större afkastning än mindre väl vårdade. Vid Aneboda 

har dammarnas produktionsförmåga under år 1910 varierat mellan 47-137 kg 

fisk per ha, ett vackert resultat i betraktande af, att dammarna befinna sig å 

ytterst steril nwss- och kärrmark. Någon utfodring eger i vanliga fall icke rum. 

:FJndast då billigt fiskfoder tillfälligtvis står till buds, såsom t. ex. sjöskadade 

lupiner, söker man vid anstalten öka produktionen genom att utfodra fiskarna. 

l\1edan man vid en forellodling städse på artificiell väg befruktar rommen, 

utsättas karp och sutare i enkom för ändamålet inrättade dammar för att leka 

(lekdammar, Bild 16). Några dagar efter ynglets födelse plägar man i mellen;ta 
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Europa öfverflytta det i något större dammar, sträckdan1mar. Detta förfarings

sätt har likväl vid Aneboda försöksstation visat sig mindre fördelaktigt. Det 

späda ynglet är nämligen ej ännu så motståndskraftigt, att det uthärdar de an

strängningar, som äro förenade med en utfiskning. Det får därför några veckor 

stanna kvar i lekdan1marna eller, hvilket man särskildt för sutarynglet funnit 

vara ännu ändamålsenligare, stanna kvar öfver den första vintern i de dammar, 

där det födts. Numera undviker man äfven att öfverflytta karpynglet i de s1nå 

vinterdammarna, emedan det visat sig, att det under vintern är i behof af mera 

föda, än dessa kunna bjuda på. 

Då klimatet vid Aneboda, som ligger e:a 200 m öfver hafvet, är ganska 

strängt, endast obetydligt mildare än i sydliga Finland, trifves icke karpen 

riktigt väl i anstaltens dammar. Man har därför beslutit att förflytta det vä

sentliga karpodlingsarbetet till ~Ialmöhus län, där föreningen år 1911 begynt 

anlägga en ny försöksstation å Eriksdal. 

Hufvudintresset komnwr vid Aneboda härefter att knytas vid den n1era 

härdade sutaren, som för vå!a finska förhållanden torde vara den bäst lämpade 

dan1mfiskE:m. Den eger därtill den fördelen att kunna afyttras redan vid en vikt 

af 150 gram och betingar sig ett betydligt högre pris än karperi. (Vid Aneboda 

1:50-1:70 kr. per kg mot 1:25 kr. för karp). AnstaUen lägger dock hufvudsak

ligast an på att leverera sättfisk för n1indre fiskodlingar. Vid Aneboda har 

man sällan lyckats uppdrifva sutaren på 3 år till portionsfisk (150-200 gr), 

v~gtvis åtgår härtill 4 år. 

- .~Regnbågsforellen trifves relativt väli anstaltens dammar, oaktadt vatten

tillförseln är obetydlig och.temperaturen stundom stiger till + 25-28° Cels. Som 

en sommar gan1la uppnå de utan utfodring en längd af 10-16 cm. 
~ 
Be~tansvärda äro de försök, man gjort med uppfostring af sik. Dr. 

Osc. Nordqvist yttrar sig härom, att de vuuna resultaten gifva vid handen, att 

siken med framgång bör kunna odlas som dammfisk och torde särskildt i norra 

Sverige kuuna ersätta karpen. Äfven för 1Jåra finska förhållanden borde siken, 

denna högt värderade fisk, vara en af de lämpligaste darnmfiskarna. 

I kläckningshuset användes vatten från bäcken, hvilket dessförinnan 

renas i anstaltens filtrerapparat. Denna består af en c:a 3 m lång, 2 m bred 

och 2 m djup trälåda, vid hvars öfre ända i närheten af bottnen vattnet strönl

mar in, passerar ett smalt förrun1 och kommer in i den egentliga filtrerapparaten. 

Denna utgöres af flere genom spjälverk afgränsade, smala rum med olika 

filtrerlager, innehållande kol, sand och grus. Efter behag kan man ytterligare 

genom att uppställa flere spjälverk inrätta nya filtrerlager. Då vattnet passerat 

genom kolskiktet, det fina sandlagret och det grofva gruset ledes det som 

renadt medels rör till kläckningsrummet. 
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Bland de många betydelsefulla uppgifter, som Södra Sveriges ~-,iskeri

förening åtagit sig, är äfven att fostra insiktsfulla och driftiga insjöfiskare och 

fiskodlare. För detta ändamål inrättades år 1908 i samband med fiskeriför

söksstationen en fiskareskola, där man årligen föranstaltar en c:a 9 månaders 

kurs, till hvilken antages 6-8 elever. Vid denna fäster man största vikt vid 

lärjungarnas praktiska utbildning, ehuru äfven mera teoretiska spörsmål ingå 

i programmet. 

Den betydelse, fiskeriförsöksstationen och centralfiskodlingsanstalten vid 

Aneboda redan under sin korta tilivaro haft för utvecklingen af rationellt fiske 

och fiskodling, kan icke nog högt uppskattas. De talrika utländska gäster, 

som besökt denna mönsteranstalt, hafva säkerligen härifrån hemfört en mängd 

värdefulla uppslag, värda att tillämpas i hemlandet. I N orge, där man insett 

nödvändigheten af liknande företag, är man som bäst betänkt på att inrätta 

fiskeriförsökssta tioner med cen tralfiskodlingsanstal ter. 

Invid Perstorp station i mellersta Skåne ligger ingeniör W endts karp- och 

sutarodling, hvad arealen beträffar den största i Sverige ( 550 ha). Hit höra ett 

hundratal dammar, för det mesta belägna på skogsmark. Flere af dem äro 

egentligen mindre sjöar, som man genom att göra tömmbara inrättat till fisk

dammar, andra utgöra fördjupningar i marken, dit man ledt vatten från bäckar 

elier i hvilka man uppsamlar regn- och snösmältningsvatten. I alimänhet har 

man vid fiskodlingen lagt an på att inrätta alit så praktiskt och biliigt som 

möjligt och däri har man haft stor nytta af den något kuperade terrängen, 

som möjliggjort byggandet af dammar, utan att man på dem behöft nedlägga 

alit för dryga summor till dammvaliar. Ingeniör Wendts största damm (138 ha, 

bild 19) har i anläggning kostat 8,000 kr., hvilken summa den redan första året 

lämnade i afkastning. Sedermera har dess årliga· produktionsförmåga något 

sjunkit och uppgår för närvarande tili 6,000-7,000 kr. Dessutom finnas 

damn1ar på resp. 74 ha, 40 ha o. s. v. 

Fiskodlingens 01nfattning framgår bäst af dess produktion. Enligt ingeniör 

vVendts benägna meddelande säljas årligen 20,000-25,000 kg sutare och 30,000 

kg karp till ett sammanlagdt värde af 70,000-80,000 kr., medan utgifterna för 

anstalten endast stiga tili 30,000 kr. årligen. Tidigare sändes fisken tili anktions

verket i Hamburg, nun1era säljes den på stäliet åt tyska uppköpare, hvilka af

hämta den med skilda järnvägsvagnar. Sutaren säljes som portionsfisk vid en 

vikt af 140-250 gr, karpen vid 1,5-1,8 kg. 

Dammodlingen besväras ofta af fiskfiender. Mycket plågsamma äro spig

gen och abborren, för hvilken sistnämndas utrotande man i dammarna insatt 

gädda, som årligen fångas i flere tusen kilogram. En svår fiskfiende är dessutom 

hägern, som i allmänhet följer fiskodlingar åt. För att utrota densamma betalar 



Foto G. Gottberg. 
Bild 19 . Gustaf s b o r g, (Sverige, Skåne, Perstorp station). Den största karp-och sutardammen (138 

ha) till största delen tömd. 

\ Bild 20. Gustaf s b o r g, (Sverige, Skåne, Perstorp station). 
Foto G. Gottberg. 

Vinterdamm för karp. 



.ffoto G Gattberg 
Bild 21. G ö r l s d o r f (Tyskland, Preussen). En isbelagd, tömd karp- och sutardanun . Stubbarna 

efter afhuggna träd synas i dammen. 

Foto G. Gottberg. 
Bild 22. G ö r l s d o r f (Tyskland, Preussen). Vinterdammar för sättfisk, ett och två-årig sutare och 

karp. 
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ingeniör Wendt premier för alla inom hans område dödade hägrar. Vanligen 

skjutes här 35-40 exemplar årligen, under senaste år ( 1911) 7 5 st. 

På nordvestkusten af Seeland ligger vid Kattegat Saltbäk- Vig stora insjö

fi~ke med karp- och sutarodlingar, ett med stora uppoffringar från hafvet vun

net område. Där Saltbäk-Vigs fiskodling nu är belägen fanns nämligen för ett 

halft sekel tillbaka en väldig hafsvik, från Kattegat afskild endast af en i dess 

mynning liggande ö. För c:a 40 år sedan grundades ett bolag, i hvilket flere 

af Danmarks högsta dignitärer ingingo som aktieegare, för att medels damnl

anläggningar förvandla hafsviken till en insjö i och för fiskodlingsändamål. 

När det vidtomfattande arbetet blef färdigt, hade kostnaderna stigit till icke 

mindre än 2,000,000 kr. Man hade då från hafvet vunnit en areal af 2,500 ha, 

hvaraf 1,250 ha utgjordes af den djupaste delen af den forna hafsviken, numera 

insjön Saltbäk-Vig och andra hälften af torrlagd betesmark och tömmbara karp

och sutardammar. Det storartade arbetet har utförts sålunda, att man från 

hafsvikens yttersta uddar dragit dammvallar till båda sidor af den i mynningen 

belägna ön. A denna har m~n inrättat tre stora pumpverk, hvart och ett af 25 

hästkrafters styrka, för att efter behag kunna pumpa vattnet från den konst

gjorda insjön ut i Kattegat. Omkring denna insjö och det från hafvet vunna 

landet har man gräft en å, som har till uppgift att afbörda öfverflödsvattnet 

direkt ti1l Kattegat. Under tidernas lopp har det forna Saltbäk-Vig, till hvil

ken mindre bäckar och åar afbörda sitt söta vatten, förlorat sin salthait och 

antagit en typisk insjökaraktär. 

Karp- och sutardammarna vid Saltbäk-Vig vexla betydligt till sin areal. 

Den största är 70 ha, andra mäta 25, 22, 8, 7 ha o. s. v. Dessuton1 finnas ett 

mindre antal förv~tringsbassiner, hvilka äro 15 n1 långa, 10 m breda och ega ett 

djup af 1 m. Om hösten flyttas fisken till dessa för att lättare vara till hands, 

då efterfrågan i Berlin är störst. De srnå lekdammarna för karp ( 12 x 12 m, 

djup 3/1 m) hafva alla i midten en öliknande upphöjning, hvarigenom fästytan 

ökas för lekkarparnas rom. Äfven här har man gjort samma iakttagelse son1 

vid Aneboda, nämligen att karpynglet icke bör öfverflyttas i större damn1ar 

den första sommaren. 

Synnerligen stort intresse erbj uder ålfisket vid Saltbäk-Vig. Då den 

forna hafsviken blef afstängd från Kattegat stannade stora mängder ål kvar i 

densamn1a. Vnder 6 års tid fångade man därifrån ål för 30,000 kr. mn året. 

Därpå aftog detta fiske rner och n1er och ålen försvann helt och hållet ur vattnet. 

Då man i Kattegat utanför den uppförda vallen anträffar ofantliga massor små, 

från Atlanten hit uppvandrade ålar, kom man på den tanken att i Saltbäk-Vig 

införa ett nytt ålbestånd genom att i vattnet inplantera dylika små ålar. För 

10 till 15 år sedan egde de första inplanteringarna rum. Som direkt resultat 

häraf fiskade man år UHO ur sjön 15,725 kg ål, under år 1911 intill n1itt besök 

Danrnarlc 
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å orten den 28 oktober 12,750 kg. Som exempel på huru rikliga fångsterna 

häraf stundom kunna vara må omnämnas, att man på en enda natt nyligen 

erhöll c:a 4,000 kg ål ur sjön. Utom dett!l fiskslag har man häri äfven utplante

rat sutare, karp och gädda. 

I förhållande till de ofantliga. anläggningskostnaderna äro dock inkomsterna 

från Saltbäk-Vig relativt små. Förutom hvad ängsmarkerna afkasta säljas 

årligen enligt fiskmästar H uss' uppgifter från dammarna karp och sutare för 

12,000 kr., ur sjön ål för 15,000 kr. och annan fisk för 10,000 kr. eller inalles för 

c:a 37,000 kr. 

I närheten af Angermiinde i nordliga Preussen ligger Görlsdmfs karp- och 

sutarodling. Anstalten disponerar öfver 75 ha fiskdammar, till hvilka vattnet 

ledes medels ett dike från den närbelägna Wolletzsee. Görlsdorfs dammanlägg

ning är ett lärorikt exempel på, huru man medels praktiska anordningar med 

relativt små omkostnader kan, där jorden är ofruktbar och icke lämpar sig för 

åkerbruk, skaffa sig inbringande fiskdammar. Görlsdorfer dammarna utgöra.s 

nästan uteslutande af grunda fördjupningar, spridda omkring på en jämn skogs

och kärrmark (Bild 21)". I dessa fördjupningar har man ledt in vatten för att 

göra dem län1pliga till fiskodlingsändamål. Tack vare den gynnsamma terrän

gen har anläggandet af da.mmarna kunnat ske utan några dyrbara vallbyggnader. 

Dammarna ega en frodig Carex- och Typha-vegetation och äro mycket kalk

haltiga, som man af den rikliga förekomsten af snäckor å damm bottnen kan 

sluta sig tili. De gödslas regelbundet n1ed superfosfat och chilesalpeter, hvilka 

ä1nnen utströs i vattnet under den tid, då fiskarna befinna sig i dammarna. 

I allmänhet gödslas de högre belägna dammarna något mera än de nedre, eme

dan öfverskottet af näringsämnen då kommer de senare till godo. Så t. ex. 

erhåller en af de öfversta dammarna om 5 ha 1,250 kg superfosfat i gödning. 

De stora sommardammarna (Bild 21) ( den största 14 ha) tömmas regel

bundet på hösten och stå under den kalla årstiden tom1na, emedan de lägre djur 

och växter, hvaraf fiskarna i fråga lefva, vid damn1arnas påtappning sedern1era. 

. bättre kunna frodas och utveckla sig. Endast den ensomriga karpen, som är 

nwra ömtålig, får stanna kvar i någon af de stora vinterdammarna. Alla öf

riga öfverflyttas i smala vinterdammar (11 till antalet), mätande 25m i längd 

och 5 m i bredd, hvilka under sommaren hållas tomma. De se ensamma för sig 

ut som en liten forellodling (Bild 22). I en sådan c:a 20 m lång och :3 m 

bred damm öfvervintra 300 kg ensmnrig sutare. I en annan vinterdanun, 

(30 X 30 m, djup 2 n1) öfvervintra 3,750 kg tvåsomrig karp. 

Någon utfodring eger ej rum vid Görlsdorf. Anstaltens fiskmästare 

anser det lbngt förmånligare att fisken får lifnära sig af sin naturliga föda och 

under så naturliga förhållanden som möjligt. Vid fiskodlingen lägger man 

uteslutande an på att producera yugel och sättfisk för mindre anstalter. bn-
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somrig sutare levercras på hösten till ett pris af 30 Rmk. per 1,000 st., på våren 

för 35 Rn1k. per 1,000 st. Dammarna lämna i medeltal en afkastning af 150-

200 kg per ha. l-uder senaste sommar har n1an ur en damnl, stor 9, 5 ha, efter 

att på våren i densamma hafva insatt 200 kg fisk, på hösten utfiskat 2,400 kg, 

hvilket gör en produktion af 244 kg per ha. :Från anstalten säljes årligen fisk 

för 2~,000 Rmk. 

Högt uppe i Erzgebirge 500--525 m öfver hafvet ligger invid den Iilla 

staden Olbernhau godset Pfaffroda (egare C. A. von Schönberg) med en n1indre 

fiskodliug. Det stränga klimatet här uppe i bergen, n1ed frost under sommar

och höstnätter, med is och snö under vintern, försvårar i betydlig grad fisk

odlingen. För oss nordbor erbjuder anstalten dock större iutresse än låg

landets af naturen mera gyunade fiskodliugar, därför att den står våra för

hållanden närmare. Pndcr mitt besök å Pfaffroda den 20 november drog en 

bitande kall nordanvind med snöfaJl fram öfver berge11 och gjorde vistelsen 

utomhus oangenäm. På min fråga huruvida liknande oväder ofta förekomma., 

upplystes jag om, att de ic.ke tillhörde säll~yntheterna. Väderleken var här 

mycket ny~kfull. Natten mellan den 20 och 21 juni 1910 rådde här frost, hvar

efter vädret var kyligt och ruskigt ända in i oktober. Under senaste som

mar (1911) har ingen månad förgått, utan att någon frostnatt förekommit. 

På grund af ele stränga väderleksförhållandena leker karpen ytterst sällan i an

staltens dammar. lVIan är därför uteslutande hänvisad till inköp af ensmnrig 

karp från andra fiskodlare. Den härdade sut.aren fortplanter sig likväl med 

framgång i dammarna. 

lVIed en så skicklig ciceron som godsets förvaltare, forstmästar Blohmer, 

hvilken under 10 års tid skött deu stora fiskodlingsanstalten M ilitsch i Schlesien, 

blef mitt besök å Pfaffroda ett af de lärorikaste och intressantaste under hela 

min resa. Godset, som eger det största skogsbruket i Sachsen, har endast en 

mindre fiskodling, omfattande inalles 7 ha, men denna är praktisk och välskött, 

såsom kampen mot en oblid natur kräfver. 

Dammarna, i hvilka man håller sutare, karp och forell tillsammans, äro 

till antalet 17 och spridda rundt omkring slottet. De ega alla en mer eller mindre 

rund form utan dyrbara vallanläggningar. Deras djup uppgår tili 6 m, hvilket 

är väl behöfligt, då några skilda vinterdamn1ar icke finnas. Endast den fisk, 

som är ämnad tili försäljning, öfverflyttas i mindre förvaringsbassiner eller 

dammar till vintern, då priset står högt. I en rund damn1 (20 x 20 m) kan 

man för detta ändamål hålla 4,000 kg karp. Allt vatten tili dammarna 

kommer från högre upp belägna källor och bäckar. 

En forellyngeldamm, stor 12 ar, har under sommaren varit besatt på föl

jande sätt: 

-! 



Insatta: 

Forellyngel 

Tvåsomrig sutare ....... . 

Ensomrig karp ......... . 

3,600 st. 
20 )) 

30 )) 
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Utfiskade: 

Ensomriga foreller ...... 1,700 st. 

Tresomrig sutare . . . . . . . . 20 >> 

Tvåsomrig karp . . . . . . . . . 29 >> 

Af de ensomriga forellerna, som utfiskades, voro 600 st. mellan 12-14 

cm, de öfriga n1ellan 10-12 cm långa. 

Forellynglet matas med mjälte, de större fiska.rna. utfodras ej. Karpen 

erhåller lupiner. För att bestämma fodermängden till en damm använder 

Blohn1er följande beräkningssätt: 

Dammens areal t. ex. 0,94 ha. 

Naturlig produktion 94 kg. (Enligt beräkningen 100 kg per ha.) 

Besättningsvikten bestämmes till 101,5 kg. 

Således är dammens naturliga produktion+ besättningsvikteu (94 + 101, 5) 

= 1D5,5 kg. I dammen insättes 412 st. tvåsomriga karpar. Hvarje karp bör 

till hösten uppnå den vanliga handelsvikten af 1, 5 kg. Således utgör den vikt 

fisk i kg, som man på hösten hoppas utfiska, 412 x 1,5 = 618 kg, den s. k. skörde

vikten. Nu är produktionen genom utfodring (P) lika med skördevikten minskad 

med summan af den naturliga. produktionen och besä ttningsvikten, alltså P= 

618-195,5 hvilket gifver 422,5 kg. Med lupiner är tillväxtkvotienten 3. Foder

n1ängden för dammen kmnmer alltså att utgöra 3 X 422,5 =c= 1,267,5 kg. Om 

nmn således beräknar 7 5 foderdagar bör hvarje foderdag utgifvas 16, u kg lupiner. 

Denna utfodringsplan måste naturligtvis modifieras beroende af många om

ständigheter, dammarnas na tur beskaffenhet, v äder leksför hållandena m. fl. 

För att höja dammarnas produktionskraft gödslas de regelbundet med 

en blandning af kompost och lera, som sprides ut 'invid stränderna. För karp

och sutardammar anser Blohmer den lämpligaste årliga ransonen per ha vara 

400 kg gnanosuperfosfat eller 100 kg praecipiterad superfosfat, för forelldammar 

()0 kg superfosfat. Den tidigare omnämnda forellyngeldammen om 12 ar hade på 

våren, 6 veckor förrän fiskarna insattes däri, kalkats med kalkmjölk, beräknadt 

eitligt 1,250 kg kalk per ha, jämte rnindre mängder kompost. Senare, under 

somn1aren, erhöll den därtill litet stallgödsel och par kg superfosfat. 

För att dammarna må erhålla en så rationell skötsel som möjligt har Bloh

mer utfärdat noggranna föreskrifter åt sina underlydande. Då dessa äfven för 

oss kunna erbjuda intresse tager jag mig friheten att meddela dem: 

1. C tfodring eger rum endast då vattnet har en temperatur af n1inst 

+ 17° Cels. 

2. Vid lägre temperatur kan man dock gifva litet underhållsfoder, så

framt danunen eger en besättning af sutare, emedan nämnda fisk ännu förmår 

tillgodogöra sig det foder, som karpen på grund af dålig matsmältning försmår. 
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3. Hand i hand 1ned utfodringen bör gödsling af dammarna ega run1. 

l\!led tilltagande temperatur i vattnet bör i regeln äfven fodermängden för fi

skarna ökas. Stundom kan utfodring ske flere gauger om dagen. 

4. Ju flere foderplatser man har, desto likformigare är tillväxten. För 

att i de stora damm.arna åvägabringa en likformig tillväxt är det fördelaktigt 

att anordna foderplatserna i koncentriska kurvor. 

5. Fodret får hvarken utläggas för djupt eller för grundt. Bästa djupet 

är 30-50 cm. 

6. Bottnen på foderplatserna bör vara fast. På n1jukt botten n1åste man 

göra foderbord eller lerbänkar. 

7. Varma dagar gödslas vattnet. 

8. Härvid kan af konstgödningsämnen användas för sommarn 400 kg 

guanosuperfosfat eller 100 kg praecipiterad superfosfat per ha. 

H. Gödseln sprides från stränderna med vinden. Bevuxna ställen 

gödslas ej. 

Synnerligen stor vikt lägger Blohmer vid att utfiskningeu sker onlso.rgs

fullt och så försiktigt som möjligt. Ja, han ansåg, att flere af de sjukdomar, 

hvilka somn1artid pläga yppa sig i dammarna, i främsta rummet voro sviter 

efter de skador, fisken ådragit sig under föregående höstutfiskning. Vid fisk

odlingen användes för att utfiska karp- och sutarynglet ur lekdan1marna en 

fyrkantig låda, hvars väggar äro förfärdigade af sidengas. För att den ej skall 

sjunka alltför djupt, men samtidigt ligga stadigt i vattnet, har n1an på sidorna 

för:-;ett den med vågräta bräder. Medels grunda håfvar; gjorda af sidengas, 

hämtas ynglet upp ur lekdammarna, hvarpå det tömmes i utfiskningslådan. 

Vid en af de större dammarna har man utanför vallen midt emot munken 

inrättat en praktisk utfiskningsbassin, sådan jag icke iakttagit å andra fisk

odlingar. Den har formen af en triangel med en af spetsarna riktad mot vallen. 

Denua spets fortsätter iett rör, som ståridirekt förbindelse meddammens aflopp. 

Bassinens väggar bestå af gallerverk, genom hvilket afloppsvattnet rinner ut. Bott

nen är gjord af bräder och har i midten en tvärgående rännformig fördjupning, 

hvari fiskarna vid utfiskningen samla sig. Härifrån upptagas de med runda håfvar 

för att icke skadas. Dylika med skarpa hörn, som man ofta ser vid fiskodlingar, 

anser godsets förvaltare alldeles förkastliga, emedan fisken lätt skadar sig på dem. 

Samtidigt med eller genast efter utfiskningen vidtager sorteringen. För. 

detta ändamål har man vid fiskodlingen skaffat sig en enkel, men högst praktisk 

inrättning (Bild 24). Den består af en aflång bordskifva af trä, något till

spetsad i ena ändan. Längs kanterna löper en smallist, som i den bredare ändan 

afbrytes af en tillstängbar lucka, hvarigenom smuts o. d. vid behof aflägsnas 

från sorteringsbordet. Den smalare ändan saknar list. I dess ställe sättes där, 

då sortering eger rum, en knippa halm på tvären, detta för att hindra vattnet 



28 

Bild 24. 
Sorteringsbord sedt ofvanifrån. De fyra tinorna 

tjänstgöra som bordets fötter. 

att rinna bort. San1las för mycket 

vatten på sorteringsbordet af

lägsnar man det genom att lyfta 

på halmknippan. De stora c :a 1 m 

höga tinorna, dit fisken efter sor

teringen sättes, tjänstgöra som 

sorteringsbordets fötter. För detta 

ändamål är bordskifvan på hvar

dera sidan försedd n1ed två kro

kar, vid hvilka tinorna fastgöras. 

Från sorteringsbordet föras fiskar

na till ett annat, där de räknas, 

hvarpå de placeras i vägningsänl

baret. Detta har formen af ett 

vanligt än1bare, upptill med en 

diameter af 55 cm, nedtill af 42 cm. Bottnen är genombruten af talrika hål, 

hvarigenom vattnet afrinner. I detta bleckämbare vägas endast sutare och 

karp, forellerna måste nämligen vägas i vatten. Härefter insättas fiskarna 

i transporttunnor. För att de oskadade må passera kärlets mynning och 

icke falla på golfvet använder man en blecktratt, hvars mynning har en clia

meter af 48 cm, medan trattröret är 17 cm vidt. Trattröret är upptill omgifvet 

af en rundad plåtskifva, som motsvarar hvälfningen å tunnan och tjänar till 

att gifva den påsatta tratten stadga. 

För forellerna har man nyligen inrättat ett nytt kläckningshus. Det gamla 

ansågs olämpligt, emedan vattnet, som leddes till detsamma, egde en för hög 

ten1peratur (vid n1itt besök + 7,5° Cels.), så att.rommen utkläcktes för tidibt, 

innan ynglen på våren kunde utplanteras. Den tid, som ynglet behöfver för att 

utkläckas, kan med lätthet 6eräknas, om man adderar de skilda dagarnas medel

temperatur hos vattnet. Då man uppnått en stonma uf + 600° R (+ 750° Cels.) är 

tiden jö1~ ynglets födelse ttnder- normala förhållanden inne. Äfven till det nya 

kläckningshuset använder man källvatten, som likväl måste passera genom en 

liten damm, där det afkyles af luften, innan det ledes in i kläckningshuset. 

En del af det utkläckta forellynglet utplanteras i mindre vattendrag, som 

ligga inom egendomens område. I den s. k. Bila ån, som endast är l, 5-3 m 

bred, utsättas årligen 1,000 yngel per kilometer. Härifrån söka de sig upp i de 

rninsta förgreningar och leka t. o. m. i dylika, som hafva en bredd af endast 

25-50 cm och ett djup ai 15 cn1. Som exempel på, huru talrikt forellerna 

förekomma i bäcken ifråga, må omnämnas, att då en automobil engång tömde 

sin karbidbehållare i Bila ån, dogo på en sträcka af blott 350 m icke n1indre 

än 400 foreller. 
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Anmärkningsvärdt är, att fiskarna vid Pfaffroda oaktadt det stränga 

klimatet växa ungefär lika hastigt som vid de fiskodlingar, där gynnsammare 

väderleksförhållanden råda. Vid fiskeriutställningen i Leipzig, där Sachsens 

förnämsta fiskodlingar voro representerade, var ja.g i tillfälle att iakttaga detta 

sakförhållande. Fiskarna från Pfaffroda stodo sig godt i den skarpa konkur

rensen. En noggrann, rationell skötsel, grundad på mångårig erfarenhet, har 

saiedes ersatt de olägenheter, som en oblid natur för nwd sig, ett sakförhållande, 

värdt att uppmärksamn1as särskildt af oss nordbor. 

I Sachsen nwd dess storartade industri har vattnets förorenande åsamkat 

fisket ofantliga skador. Så t. ex. förpestade för 10-15 år sedan de talrika trä

förä"dlingsfabrikernas affallsämnen helt och hållet vattnet i den förut fiskrika 

Flöha floden, som genomflyter staden Olbernhau. Från den tjden var det slut 

n1ed djurlifvet i floden. Dess vattenyta påminte vid mitt besök om en ultra

modern tafla, tjockt och klun1pigt tecknad med spektrats alla färgnyanser, från 

orangerödt, gulgrönt till violett och svart. Att något djurlif skulle kunna existera 

under dylika förhållanden är. otänkbart. :För herrar fabriksegare, som betvifla 

industriella affallsämnens skadliga inverkan på fisken, får jag på det varmaste 

,_ rekommendera en resa till Sachsen! 

,.___, 

Kap. 111. Mindre fiskodlingar som binäring tili jordbruket. 

I det föregående har jag uteslutande beskrifvit fiskodlingar i större skala, 

men man påträffar äfven öfverallt i kulturländerna jordegare, hvilka samti

digt med jordbruket idka fiskodling som binäring. 

I Österrsjöprovinserna ligger invid Dorpat vid stranden af floden Embach 

H. Laas' mindre fiskodling Pöllumees. Till sitt omfång är anläggningen ytterst 

obetydlig, omfattande 7 dammar. Dessa matas af trenne källsprång, hvilka 

hämta sitt humusrika vatten från den fruktbara 6fre delen af flodstranden. 

Dammarna hafva mor eller mindre kvadratisk form. Den största mäter 20 m 

i langd och 10 m i bredd. Djupet i dem kunde uppskattas till 1 n1, utom 

i tvonne, som voro l Y2-2 m djupa och uteslutande användes till upp

bevarandet af fisken under den kalla årstiden. Det stränga klimatet tivingar 

nämligen egaren att under vanliga förhållanden redan i september öfverflytta 

fiskarna i de djupare vinterdammarna, där de finna bättre skydd mot köld 

och oväder. Dessa tömmas åter i maj, hvarvid fisken ånyo utsläppes i sommar

dammarna. Några skilda yngeldammar finnas icke, ej heller kläckningshus, 

ty såväl yngel so1n ungfisk köpas annorstädes ifrån. I dammarna hålles vanlig 

karp, spegelkarp, bäckforell, regnbågsforell och sterlett. Karpen får på egen 
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hand söka sin föda; de öfriga fiskarterna åter matas med rifven mjälte och fisk

mjöl. Alla dessa fiskslag trifvas väl i dammarna, äfven karpen, som · ju är känd 

för sin stora ömtålighet. Anstalten lämnar i all sin anspråkslöshet enligt egarens 

utsago en vacker årlig afkastning. 

I Sverige, där man insett fiskodlingens stora betydelse som binäring till 

jordbruket, har man mångenstädes inrättat fiskdammar. Särskildt i Småland, 

hvars klimat i många afseenden påminner om vårt, har bland allmogen fiskodlingen 

på senaste tid alltmer vunnit terräng. Endast inom Aneboda socken, där Södra 

Sveriges Fiskeriförenings välskötta anläggningar sporrat intresset, finnas reclan 

7 jordinnehafvare, hvilka ega fiskdammar, spridda här och hvar bland åkrar 

och ängar. Den äfven hos oss kända småbrukaren Carl 1li. Petersan i U gglehult 

disponerar öfver 4 12 ha fiskdammar, tili största del en belägna på mager skogs

mark. Hans största danim, Bågadammen (bild 25) är 2, 39 ha. I dammarna 

hålles uteslutande sutare och karp, hvilka hufvudsakligast säljas som yngel. 

Tillväxten under år 1910 varierade mellan 76-109 kg per ha. .Medelafkast

ningen kan vanligen uppskattas till no kg per ha, hvilket, då ensomrigt sutar

och karpyngel betingar sig ett betydligt högre pris än fullvuxna fiskar, gör 

c:a 250 kr. per ha. Totalinkomsten från dammarna stiger årligen tili 1,200 kr., 

en vacker biinkomst, om man betänker, att fisken icke utfodras och utgifterna 

öfverhufvudtaget äro ytterst obetydliga. Jordbrukaren G. Jfagnusson i Boda

torp erhöll samma år från en af sina dammar om 1, 7 s ha, anlagd på en delvis 

odlad mosse, 130 kg fisk per ha. Annu alstringsrikare var en E. Bäckman på 

Bergön tillhörig, på dy- och grusbotteu belägen 1, 5 hektars damm, som lämnade 

17H, 3 kg per ha. Detta gifver, lågt beräknadt, en afkastning af 350 kr. per ha. 

Afven å andra orter i Sverige hafva jordbrukare anlagt fiskdammar. J. 

Torstensson vid Perstor]J station eger ett par tiotal dammar, spridda rundt om

kring på sina egor. I dessa hållas sutare, karp och guldid, hvilka icke utfodras. 

Dammarnas areal utgör 20 ha och deras storlek varierar mellan Y1-112 ha. De 

äro anlagda på gamla, magra, tidigare nästan obrukbara ängar, dit man samlat 

regn- och snösmältningsvatten. I bild 26 synes ännu den gamla stengärdesgården, 

som delade den forna ängen i två hälfter. 

I Tyskland, där den täta befolkningssiffran kräfver ett fullständigt ut

nyttjande af alla naturliga resurser, är fiskodling en sedan flere år tilihaka 

bedrifven binäring tili jordbruket. Under min resa i Sachsen såg jag dammar 

öfverallt, där man blott hade lämplig terräng och tillgång på vatten. Den Iilla 

staden Bauzen utgör här själfva centrum för fiskodlingen, omkring hvilken 

ort man bl. a. kan räkna ett par tiotal större fiskodlingar. Inom hela Sachsen, 

som omfattar knappa 15,000 km 2, finnas öfver 12,000 mindre fiskdan1mar med 

en samn1anlagd areal af öfver 8,000 ha, afkastande årligen lågt beräknadt 

2,000,000 fmk. 



J:<·oto G. Gottberg. 
Bild 23. G ö r l s d o r f (Tyskland, Prcnssen) Utfiskning a.f ett-somrigt sutaryngel ur en af de i hild 

22 synliga vinterdammarna. 

Foto G. Gottberg. 
Bild 25. U g g l c h n l t (Sverige, Smitland). Lancltbrukaren Carl .:\1. Petersons största karp- och sutar

clamm, Bägadammen (2,:1!l ha) . 



Foto G. Gottberg. 
Bild 26. S p j u t s e r ö d, (Sverige, Skåne, Perstorp station). En af landtbrukaren J. Torstenssons 
karp- och sutardammar, uppkommen genom att en gammal äng lagts under vatten. Tvärs genom 

dammen sträcker sig en gammal gärdesgård. 

Foto G. Gottberg. 
Bild 27. N otdragning enligt tyskt mönster i den af Södra Sveriges Fiskeriförening arrenderade 

Ellesta sjön. (Sverige, Skåne). 
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Detta exempel 1nå vara nog för att bevisa, hvilken betydande inkomst 

fiskodlingen, rätt bedrifven, kan blifva för ett land. N aturligtvis kunna vi 

icke med våra strängare klimatiska förhållanden vänta oss en så betydande 

afkastning som sydligare belägna länder, men från våra mindre vatten borde 

i alla fall1ned ringa skötsel en ansenlig inkomst kunna påräknas. Ett obestr~d

ligt faktum är, att få Iänder ega så stora naturliga betingelser för fiskodling, 

särskildt i mindre skala, som vårt land. Förutom alla större sjöar och vatten

drag, hvilka n1indre väl lämpa sig för ändamålet, anträffas hos oss öfverallt, 

i mossar, kärrmarker och skogar mindre vattensamlingar, hvilka för närvarande 

icke lämna någon som helst afkastning. Knappast eger j ord brukaren en aning 

om, att dessa hittills försmådda 1narker med ringa uppoffringar kunde lämna 

ett välkomn1et tillskott till hans annars ofta knappa tillgångar; J ordbruket 

tager allt hans intresse i anspråk, n1edan fisket och hvad därtill hörer helt och 

hållet är skjutet åt sidan. Ock dock kunna de flesta skogstjärn, mindre vatten

samlingar o. d., antingen de få sitt vattenförråd från någon källbäck eller 1natas 

endast af regn- och snösmä~tningsvatten, med liten n1öda förvandlas tili in

bringande fiskdammar. Just i dessa mindre vattensamlingar, särskildt sådana, 

söm befinna sig i närheten af välgödslade åkrar, utvecklas under sommaren allra 

rikast de lägre växter och djur, som utgöra föda för n1ånga ädlare fiskslag. 

Genom att tillgodogöra sig denna de n1indre vattensan1lingarnas hittills oan

vända naturliga alstringskraft öppnar sig otvifvelaktigt en ny, välsignelse

bringande näringsgren för jordbrukaren. 

Hvarje jordbrukare, som är i besittning af dylika mer eller mindre värde

lösa vattensamlingar, kan med lätthet skaffa sig extra inkomster genom att 

i den1 inplantera värdefulla fiskslag. Om förhållandena det medgifva göras 

dessa vatten tömmbara genom inrättandet af en s. k. munk. Därigenom 

sättes nämligen fiskodlaren i tillfälle att efter behag reglera vattenståndet 

och fiskbesättningen och samtidigt utrota i dammen eventuellt inkomna 

fiskfiender. 

Hvilken fisk lämpar sig då hos oss bäst för odling i dammar, i synnerhet 

för jordbrukare? Jag tvekar icke att i detta afseende ställa sutaren i främsta 

rummet. Den är nämligen mycket härdig och trifves i så godt somalla vatten, 

om den också till sin natur är trög och växer långsamt. Tidigare ansåg man 

det i Tyskland för ett godt resultat ifall sutaren på 3-4 år kunde uppdrifvas 

till säljbar portionsfisk. Tack vare noggrant urval af afvelsfisk och genom att 

använda näringsrika dammar har man under det senaste årtiondet lyckats 

drifva upp den till portionsfisk på 2, ja stundom till och med på 1 år. Vid Ane

boda fisketiförsöksstation åtgår likväl 4 år, innan den är säljbar, hvarföt man 

hos oss, äfven då raserna förädlats, knappast kan påräkna en snabbare tillväxt 

än denna. Det oaktadt är sutaren att föredraga framför andra fiskar, isynnerhet 
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vid rnindre fiskodlingar, emedan den icke behöfver utfodras och dess läckra 

kött är synnerligen högt värderadt. 

Under de senaste åren har man i mellersta Europa begynt sätta allt större 

värde på denna fisk. Den i sammanhang härmed stegrade efterfrågan har i hög 

grad uppdrifvit sutarodlingen, frärnst i Ungern, som blifvit ett betydande sutar

exportland. Men äfven Tyskland har begynt producera sutare i betydligt större 

mängd än förut, likaså Sverige och Danmark, ehuru icke i så stor skala. En 

följd af den lifliga sutarproduktionen är, att fisken på senaste tid något fallit 

i pris. I Tyskland betalas den vanligen med 3 Rmk. (3:75 fmk.), i Sverige och 

Danrnark rned 1:50-2 kr. I S:t Petersburg, där vi med all säkerhet kunna på

räkna afsättning, skall den till och med betalas högre än lax. 

Som bekant förekomnrer sutaren äfven hos oss, ehuru relativt sparsamt, 

i insjöar oc:h inre skärgården och torgföres om våren i rnindre rnängd i städerna 

(H:forspris 1:50-2 n1k. per kg). Fiskarna kunna godt kort före lektiden, som 

infaller i juni och juli, transportoras långa vägar i med vatten fyllda trans

portkärl. Då sutarodlingen i vårt land onekligen eger stora betingelser att lyekas 

och särskildt kunde bidraga till att öka den mindre bemedlade jordbtukarens 

små resurser, borde staten taga sig saken an såsom en nationalekonomisk fråga 

af största vikt. Detta kan ske endast genom att anlägga en centralfiskodlingsanstalt, 

som tdan ege11; vinst tillhandahåller privata fiskodlare yngel till utplantering i 

dammar och samtidigt ombestyr afsättningen af deras handelsfisk. 

För den, som hela året om har tillgåug till klart,, rinnande vatten, hvars 

ten1peratur icke om sommaren öfverstiger + 18° Cels., län1par sig vattnet väl för 

odling af foreller. Denna fisk kräfver likväl större iusikter i fiskodling och 

öfverhufvudtaget rnycken omsorg och uppsikt. Forellerna äro nämligen rnycket 

ömtåliga fiskar, hvilka ej gärna fördraga starka temperaturvexlingar och vatten

föroreningar. De trifvas bäst i långa, sn1ala damrnar med stor vattenomsätt

ning och stå n1ed förkärlek tätt tillsammans, hvarför utfodring är nödvändig. 

Vanligen användes härtill malen fi.sk eller slakteriaffall. Bäst lämpad för våra 

finska förhållanden är den från Amerika importerade regnbågsforellen. Den är 

n1indre ömtålig och växer betydligt snabbare än andra forcllarter, rnen är ej så 

välsmakande och betingar sig ej så högt pris som de båda andra forellerna, 

bäckröding och bäckforell. 

För personer, hvilka ämna bedrifva fiskodling i mindre skala lämpa 

sig forellarterna mindre väl, emedan de som sagdt fordra en noggrann eftersyn 

med densamn1a åHöljande kostnader. Vill man likväl för sitt nöjes skull in

rätta några forelldamn1ar, gör man alltid klokast i att åtminstone till en början 

besätta dem med regnbågsforell. För större fiskodlingar med en skildt aflönad 

personal, som har uppsikt öfver dammaruas skötsel och vård, lämpa sig samt

liga foreller. 
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Befruktad rom kan för ändamålet erhållas från de flesta forellodlingar i 

Danmark till ett pris af 4:20-7 fmk. per 1,000 st. Då det likväl vore af vikt 

att mera än hittills söka förädla våra egna inhemska laxarter, hvilka äro mera 

härdiga, och af dem utbilda snabbtväxande former, borde staten taga initiativ 

till inrättande af en laxodlingsanstalt med detta arbete som hufvuduppgift. 

Kap. IV. Fiskeriutställningen i Leipzig hösten 1911. 

I san1manhang med ett af >>Sächsischer Fischereivereim> den 18-20 novem

ber hållet höstmöte var en utställning arrangerad, hufvudsakligen omfattande 

lefvande dan1mfisk. 

Utställningen, som var anordnad å Hotel >>Stadt Niirnbergs>> gårdsplan, 

omfattade inalles 91 akvarier, hvarje mätande 1 m i längd, 60 cm i bredd och 

höjd. Ett ofvanför akvarierna löpande rör, från hvilket en stark vattenstråle 

ledde till hvarje akvarium, underhöll en ständig v attencirkulation. Ofvanpå 

voro akvarierna täckta endast af ett nät, hvarigenom syrsättningen i vattnet 

ytterligare ökades. Därför trifdes också fisken väl i dessa och led icke af 

andnöd, hvilket vanligen är fallet i mindre väl syrsatta akvarier. 

Utställningen omfattade klasserna afvelsfisk och handelsfisk, hvarjämte 

tillväxtresultaten från rnindre dammhushållningar bildade en tredje klass. Inom 

de två förstnämnda klasserna funnos olika slag af karp, sutare och forell, inom 

den sistnämnda endast karp. 

Vid utställningen dominerade såsom Sachsens förnämsta dammfisk afgjordt 

karpen, men äfven sutare och forell voro relativt rikligt representerade. 

Bland afvelskarp väckte von Zehmens ( Weissig vid Kamenz) galiziska 

spegelkarpar allas upp1närksamhet genon1 sin storlek. De ensonuiga fiskarna 

vägde omkring 200 gram, de tvåsonuiga l vl-1 ~~ kg, oaktadt de endast i 

ringa mängd erhållit konstföda. Lekkarparha voro förvånansvärdt vackra och 

stora. Från fiskodlingen Guttau vid Bauzen, tillhörig fiskodlaren William Klee, 

fanns en mycket prydlig kollektion bömisk spegelkarp. Särskildt välvuxna 

voro de ensomriga, utan konstföda uppfostrade karparna. De tvåsomriga vägde 

1-1 ~~ kg, de tresomriga 2-2 Y2 kg. En annan af utställningskommitten 

med hedersomnämnande belönt kollektion af galizisk spegelkarp från Lippizsch 

vid Bauzen (egare Halle) var särskildt för sina ensomriga fiskar förtjänt af upp

märksamhet. 

Bland afvelssutare må i främsta rummet nä1nnas William_ Klees ypperliga 

samling. De ensomriga mätte 10-12 cm, de tvåsomri~a vägde 200-:-250 gram, 

hade således redan öfverskridit portionsfiskstadiet, de tresomriga vägde öfver 

5 
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Y2 kg. Afven von Zehmen hade utställt en samling vackra sutare, särskildt 

ensomriga, hvilka voro mellan 11-14 cm långa, tvås01nriga, som_vägde 120--· 

150. gram och tresonuiga c:a 300 granL 

Inom afvelsfiskarnas klass voro salmoniderna relativt fåtaligt represente

rade. Mycket vackra bäckforeller funnos från det redan omtalade slottet Pfaff-· 

roda i Erzgebirge äfvensom från Rudolf Dinkes forellodling vid Tharandt. 

Handelsfiskarna voro indelade i sättfiskar, som såldes för utplantering i 

darnmar, och matfiskar. Bland de förra fäste n1an sig genast vid J. Mangers 

å fiskodlingsanstalten Gr·oss-Te·upliz uppfödda spegelkarpa:.;. De ensomriga, 

som voro indelade i 4 storleksklasser, varierade mellan 9-21 cm i längd, de 

tvåsomriga vägde 400-750 gram, de tresomriga 1 ~~~o-1 Y2 kg. De sexsomriga 
lekkarparna vägde n1ellan 2, s-4, 3 kg. Som foder hade dessa erhållit en bland

ning af lupiner, ris och fiskmjöl, af hvarje slag en tredjedel. :Från godset Klix vid 

Bauzen hade E. Schmuzler utställt en äfvenledes vacker samling karp, af hvilken 

de ensomriga vägde 20-100 gram, de tvåsomriga 600-800 gram, de tresom

riga 2 kg. Fiskarna hade dock en blåaktig färgton, hvilket tyder på sjukdom. 

Afven fiskodlaren William Klee hade inon1 denna klass en vacker utställning af 

galizisk och bömisk spegelkarp. Från Pfaffroda fanns äfven vackra exemplar 

af karp, ovanligt välvuxna för att vara uppfödda i ett så strängt klimat. 

S1darena in01n denna klass utmärkte sig icke för någon exceptionell tillväxt 

och voro i jämförelse med afvelsfiskarna små. De tvåsomriga hade ytt~rst sällan 

uppnått portionsfiskstadiet. Bäst var William I<Zees kollektion. De ensomriga 

voro n1ellan 4-10 cm långa, de tvåsomriga 12-25 cm, båda ut.fodrade. Dess

utom förtjäna allt erkännande J. Hermsdorfs (Kauppa vid Bauzen) och Halles 

(Lippizsch vid Bauzen) sutare. 

Af salmonider fäste man sig särskildt vid Rudolf Linkes utfodrade ensom

riga bäck- och regnbågsforeller samt bäckrödingar äfvensom G . .Llf. Lehmanns 

(Zadel vid Meissen) och A. 0. von Schönbergs (Pfaffroda) utan konstfoder upp

födda bäckforeller. 

Om gäddans snabba tillväxt vittna de af dammegaren H. Kamprath (Alten

burg) utställda enson1riga gäddor, hvilka utan något som helst konstgjordt foder 

uppnått en längd af 16-26 cm. 

Af mindre da1nmegares utställningskollektioner n1å ännu framhållas Albert 

Knolls (Luppa vid Dahlen), Mehlhorns sterbhus' (Schönau) och Karl Donners 

( Zschoppelshai n) tresomriga galiziska spegelkarpar. 

S01n ett slut01ndöme om utställningen må framhållas, att den utgjorde 

ett fullödigt uttryck för den högt uppdrifna rationella dan1mkultur, som blomst

rar i Sachsen. Mera kraftiga, välmående fiskar, särskildt karpar, påträffar man 

sällan å någon u tställnii:ig. 
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Kap. V. lnsjöfisket. 

Östersjöprovinserna äro jämförelsevis rika på sjöar och rinnande vatten, Östersjöpro

om de också i detta afseende ick~ kunna täfla med vårt land. Ensamt i Livland vinserna. 

finnas enligt Max von zur Muhlen 1) e:a 1,000 sjöar, i Estland c:a 250. Men fisket 

här liksom hos oss förmår knappast lifnära en anspråkslös befolkning, illa be-

drifvet, som det är, enligt föråldrade, föga rationella principer. Äfven i Öster

sjöprovinserna idkas liksom hos oss sedan gammalt ett oförståndigt fiske, utan 

att n1an bekymnir sig om de värdefulla fiskslagens trefnad och fortbestånd. 

"C"nder sista tiden har likväl bland vetenskapsmän och fiskeriidka.re inom 

Östersjöprovinserna ofe1ntligt mycket gjorts för utforskande af sjöarnas natur

beskaffenhet och höjande af fit5keriförhållandena. Här må endast omnäm

nas Leo von zu1· J.lf iihlens undersökning af Soizsjön, Guido Schnciders öfver 

Obersee, Ludvigs undersökningar af sjöarna i Riga trakten, Rajeffskys öfver 

Peipussjön och dess fiskeriförhållanden, Samsonoffs öfver Peipus, Sadjerw ouh 

8pankau sjöarna. Pör att ytterligare höja intresset för sjöundersökningar har 

Dorpats naturforskareförening bildat en sjökommission, hvilken årligen utsänder 

studentor till olika sjöar för att studera deras naturförhållanden. _Me:ri äfven 

åtgärder, son1 mera direkt åsyfta det praktiska insjöfiskets höjande, hafva under 

de senaste åren blifvit vidtagna inom Östersjöprovinserna. Så t. ex. har den 

fran1stående fiskodlaren A. K irsch från sin stora kläckningsanstalt invid Dorpat 

regelbundet utplanterat sikyngel, 1911 bland annat 1,000,000 st. i Peipussjön, 

äfvensom importerat spädt ålyngel. 

Efter det Livländska filialen af Kejserliga Ryska Sällskapet för fiskodling 

och fiske som försöksfält för sin biologiska verksamhet af Landtbruksministeriet 

från år 1899 erhållit den 100 ha stora Spankau sjön nära Dorpat, har sekretera

ren för deusamma Maxvon zur M iihlen därstädes infört en rationell fiskerihus

hållning. Särskild vikt har han lagt på aklimatiserandet af värdefulla fiskslag, 

såsom gös, sik m. fl. 

Pisket, son1 hufvudsakligen bedrifves under vintern, har gifvit följande 

resultat, beräknadt per ha: 

1901 ......... 108 1/ 10 skålpund = 6 Rbl. 72 1/ 10 Kop. 

1903 ......... 92 >> 4 >> 2 ~~~ >> 

1904 ......... 15 7 /lo >> -- - 52 lflo >> 

1906 ......... 47 >) - 3 >) 43 Jf2· >) 

1908 ......... 25 4fs >> - 2 )) 90 )) 

-----~-----·---

1
) Jahrbuch der Abt. der Kais. Russisch. Gesellsch. fiit Fischzucht und Fiscbfang in 

Est-, Liv- und Kurland. I Band. 1908. 8id. 29. 
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Det ta motsvarar en årlig medelafkastning af 15, a kg per ha eller i penuinge

värde 5 n1k. 85 p. (2 rubel 20 kop.). Fisken säljes direkt på isen. Hälften af 

inkon1sten tillfaller fiskarena, hvilka verkställt fisket med sina egna hragder. 

Sn1å sikar, gösar och braxnar kastas tilihaka i vattnet. Af sistnämnda fiskslag 

tagas ej dylika under ~50 gram, mnedan braxen under de fyra första åren af 

sitt lif växer långsamn1are och först i sitt femte lefnadsår hastigt tilltager i 

storlek. Gösen har märkbart n1inskat mörtstammen i sjön. Aklin1atiseringen 

af siklöja har i allmänhet utfallit ogynnsamt och tillsvidare, så vidt jag vet, 

fullständigt lyckats endast i Sadjerw sjön. I Spankau sjö utplanterades i maj 

1906.spädt siklöjyngel, som efter 2 1~ år innehade en längd af 18--20 cm. Huru

vida fiskarna fortplanta sig i sjön är tillsvidare obekant. 

I Sverige bedrifves insjöfisket enligt samma principer som hos oss, helt 

naturligt, då vi därifrån n1ottagit v år fiskerilagstiftning och inhämtat alla de 

lärdomar och erfarenheter, som för fiskets bedrifvande äro nödvändiga. lVIen 

en olikhet ligger dock däri, att de svenska sjöarna lä1nna en dubbelt större af

kastning än våra. De 3,600,000 ha sjöar och rinnande vatteil, som finnas i 

Sverige, producera nämligen c:a 10,800,000 kg fisk årligen, hvilket gifver en 

medelafkastning af 3 kg per ha. 

En af Södra Sveriges Fiskeriförenings uppgifter är att införa rationella 

fiskemetoder och en ordnad fiskerihushållning i sjöar och vattendrag. För 

detta ändamål har föreningen arrenderat tre sjöar, Lammen, Lygnen och Skär

sjön i närheten af fiskeriförsöksstationen. Ur Dr. Osc. Nordqvists broschyr Södra 

Sveriges Fiskeriförening 1906-19.11 tager jag mig friheten att lämna följande 

beskrifning öfver dessa: 

Af de nämnda sjöarna är Lammen den största och omfattar en areal af 

119 ha. Djupet uppgår ingenstädes till mer än 3 m. Bottnen är mycket stenig, 

hvarför man vid fiske hittills uteslutande betjänat sig af ryssjor, nät, krok, 

gäddsax och kräftburar. 

>>l sjön har åren 1908 och 1909 utpla.nterats stora mängder gösyngel, men 

hittills ha några resultat häraf icke synts. Ett försök kommer antagligen ännu 

att göras med att där få en gösstam genon1 inplantering af 1-sommar gamn1al gös. 

I fiskeriplanen för denna sjö ingår för öfrigt att söka. minska gädd- och abborr

beståndet och att samtidigt öka kräft- och sutaremängden. Lyckas icke in

planteringen af gös, måste planen ändras. Det kunde synas, som om det hade 

varit riktigare att genast öka gäddbeståndet, hvarigenon1 abborren kunde 

minskas i sjön. Abborrens n1inskande vore åter till nytta för kräftfisket, emedan 

abborren äter upp en mängd kräftor. Men då mörten i Lammen är rätt stor 

och betalas med 20-25 öre pr kg, och då gäddbeståndets ökande äfven skulle 

inverka menligt såväl på mört- som sutaretillgången, har det ansetts riktigare att 

först göra ett försök med inplantering af gös och minskande af gädda och abborre. 
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Lygnen är en liten göl med en areal af 16 ha och ett djup af högst 1, 2 m. 

Det var först meningen att rensa upp den, så att not kunde dragas öfver hela 

sjön, då den hade blifvit lämplig för inplantering af 2-somrig karp, son1 kunde 

gå där uuder en sommar och därpå fiskas ut. Då sjön emellertid är uppfylld 

af gamla trästammar, hade sjöns fullständiga uvprensning blifvit för dyr. Det 

beslöts därför att i stället söka göra Lygnen till sutaresjö, hvarför i den våren 

1909 planterats 300 st. 3-somriga och 1,000 st. 1-sonuiga sutare, hvarjämte 

sjöns utlopp afstängts med ett galler för att hindra sutaren att gå ut. 

Skärsjön har en areal af endast o:a 10 ha, n1en djupet uppgår till åtmin

stone 9 meter. Denna sjö ligger ganska aflägset och utan väg, hvarför fiske 

där bedrifvits endast under några få dagar on1 året. Den är dessutom stenig 

och full af kullfallna träd, hvarför fiske äfven därigenom försvåras. För öfrigt 

synes sjön vara fattig på fisk, men rätt rik på kräftor. Våren 1907 inplanterades 

i sjön 100,000 yngel af vettersik och 50,000 af allgunnensik. Något resultat af 

denna inplantering har icke synts, hvarför man måste antaga, att den miss

lyckats.>> 

Därjämte eger föreningen rätt till fiske uti den tätt intill fikeriförsöks

stationen liggande sjön Stråken, hvari genom dess försorg sik, gädda och braxen 

utplanterats. Äfven inom andra sjöar i trakten har föreningen verkställt ut

plantering af nämnda fiskslag. I Jönköpings Iän har i några mindre sjöar dess

utom utplanterats ål och gädda. 

De af föreningen hittills arrenderade sjöarna hafva utgjort ett allt för 

inskränkt försöksfält för dess verksamhet. Man beslöt sig därför att på 15 års 

tid arrendera Snogeholms och Ellesta sjöar inom Maln1öhus län, hvilka omfatta 

en areal af c:a 597 ha. Tillträdet skedde den 1 oktober 1911. Afsikten är att 

i sjöarna bedrifva ett rationellt insjöfiske enligt samn1a metoder, som användas 

i de brandenburgska sjöarna. Här lägger man nämligen an på, såson1 längre 

fram närrnare omtalas, att skoningslöst utrota all fisk, som utan att egentligen 

representcra något högt handelsvärdc konkurrerar med ädlare fiskslag om födan. 

De ädlare fiskarna åter omhuldas på allt sätt, bl. a. genom att rnan i sjön vid 

fångst åter utsläpper alla exemplar, son1 ej uppnått en bestämd storlek. I före

ning rned denna rationella fiskevård bedrifves ett intensivt fiske, vanligen 

under våren och hösten, hvarvid noten är det viktigaste redskapet. För fiskeri

försöket hade n1an vid fiskeriförsöksstationen i Aneboda bundit en not af 400 m 

längd och 9 m djup, värd 3,000 kronor. Noten är den största i Sverige. 

Den 3 oktober 1911 verkställdes för första gången försöksfiske med den 

nya noten uti Ellersta sjön, som omfattar en areal af 288 ha. Sjön är högst 6 m 

djup och påminner till sin naturbeskaffenhet mycket om de öfriga skånska 

sjöarna med sina grunda, vassbevuxna stränder. Dock hade den rykte mn sig 

att icke vara så fiskrik, som 1nan af dess naturbeskaffenhet kunde vänta. 
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Själfva notdragningen är rätt ansträngande och kräfver under vanliga 

förhållanden 14 man. Tack vare anordnandet af dubbla spel (Bild 28) i hvar:.. 

dera båten enligt tyskt mönster har man lyckats bringa arbetskraften ned till 

8 man. Innan man begynner vira in noten, bindas båda båtarna medels långa 

Iinor fast vid hvar sitt träd på stranden. Därpå sättes det bakre spelet i hvar

dera båten i rörelse, hvarvid stållinan, som {rån dessa löper ut tili notens hvar

dera arm, småningom förkortas, samtidigt som noten närmar sig båtarna. Efter 

hand flyttas dessa, ju mera noten kommer nära stranden, allt närmare hvar

andra in mot land (Bild 27). Nu öfverflyttas det ansträngande. arbetet från det 

bakre spelet tili det främre (Bild 28). Den i aktern af hvardera båten stående 

mannen tager in på notarmen, hvarvid naturligtvis båtarna glida ut från stran

den. Då de k01nmit ett stycke ut, upphör man härmed, medan i stället mannen 

vid det i fören anbragta spelet begynner vira in på linan. Båten glidet då åter 

in mot stranden; mannen i aktern tager igen något in på armen, båten glider 

ånyo utåt, n1annen i fören använder spelet ånyo och så fortgår arbetet dem 

emellan omvexlande, tills kilen är i annalkande. Denna är liksom alla i Tysk

land använda notkilar trubbig i bottnen, så att fisken icke löper uågoi1 fara 

att skada sig sås01n vid notdragning hos oss. Såsnart kilen blifver synlig föras 

håtarna sida vid sida ut på djupet, förarna Liudas i hop med hvarandra, tvenne 

årar spännas ut mellan båtarna oc.h notkilen plaGeras mellan den (Bikl. 29). 

Det första varpet med den stora noten lämnade förvånansvärdt goclt 

reslutat, 339 braxnar af c:a 2 kg vikt och 150 mindre af samma fiskslag, 1i35 

abborrar orh 71 gäddor. 

En af Skånes fiskrikaste sjöar är Ringsjön, traktens största sjö med en 

areal af 4,261 ha. De vanligast förekommande fiskarna äro abborre, mört, gädda, 

sik, ål m. fl., medan gös, nors och mujka saknas i' sjön. :Fiskerätten är splittrad 

mellan 24 personer, hvilka hvar oeh en inon1 eget område bedrifva sin näring. 

Att någon rationell fiskerihushållning under siika förhållanden icke kommit 

tili stånd, ligger i sakens natur. En och annan fiskare vore visserligen hågad för 

införandet af nya metoder vid fiskets bedrifvande, men de stranda alltid mot 

de andras hallstarrighet och konservatism. Fisk~ren Adolfsson, som jag under 

min resa besökte, har på egen hand vidtagit mått och steg för att förbättra sitt 

fiske. Han erlägger i årligt arrende för sitt område af 800 ha 700 kr. (7 /8 kr. per 

ha). Mest inbringande är ålfisket (UHO, 1,606 kg, 1911 blott 400 kg). Det be

drifves uteslutande med hommor, vanligen försedda med tre armar. För att 

dessa skola stå säkert i vattnet är längs armens nedre tein en kätting anbragt 

som sänke. För att skona de små, i sjön uppstigande ålarna, hvilka lätt låta 

fånga sig på krok, fiskar han aldrig med långref, efter det han engång på 1,000 

krokar erhållit 300 dylika srriå ålar. Hans bästa fiskeår 1910 lämnade följande 

afkastning: 



Foto G. Gottberg. 
Bild 28. Samma notdragning som å föregående bild . En del af notens armar redan indragna i bå

tarna. (Sverige, Skåne). 

Foto G. Gottberg. 
Bild 29. Samma notdragning som å föregående bild. Notarmarna befinna sig i båtarna, hvilka äro 
fastbundna med förarna mot hvarandra. N otkilen är placerad mellan de båda båtarna på tvenne åror. 
Fångsten håfvas upp ur notkilen och öfverföres till den bredvidliggande sumpen. (Sverige, Skåne). 
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Al ................. . 
Gädda . . . . . . . . . . . . . . 

Braxen ............. . 

Abborre 

1,606 kg 

157 >) 

83 )) 

2,163 >) 

Mört ....... ·..... . . . . 4,160 >> 

Lake................ 135 >> 

Sun1ma 8,304 kg 

Detta gör för hans område en afkastning af 10,3 kg per ha. 

För att bereda fisken lämpliga lekplatser har Adolfsson vid sin strand 

utsatt risvasar af vide. Enligt hans förmenande äro dylika af vide betydligt 

bättre än af granris. Dessutom har han utplanterat sik och för en tid sedan 

5,000 regnbågsforellyngel, hvilka sistnämnda redan varit synliga i sjön. Någon 

större nytta har han dock ej af att nedlägga kostnader på inplanterandet af 

ädla fiskslag, då han måste dela frukterna med så många andra oförtjänta. 

Knappast någonstädes i världen har insjöfisket nått en så storartad ut- Tyskland. 

veckling son1 i nordliga Tyskland. Den hårda kampen för tillvaron i det tätt 

befolkade landet har drifvit fiskaren här att utnyttja alla möjligheter, som den 

sjörika preussiska högplatån erbjuder. Tack vare ett ihärdigt, oförtrutet arbete 

har han till och med, oaktadt höga arrenden, arbetat sig upp till en säker ekono-

misk ställning. Detta har uteslutande lyckats tack vare införandet af~n rationell 

fiskerihushållning och fiskevård i sjöarna. Härigenom har afkastningen och 

således också sjöarnas värde under de sista decennierna sprungit upp ofantligt. 

Ännu för 15 år sedan utgjorde arrendernedelvärdet för de preussiska sjöarna 

2:50 Rmk. per ha, under de senaste åren har det stigit till 9-13 Rmk. per ha. 

Till och n1ed arrenclen af ända till 20-22 Rmk. per ha äro icke sällsynta. I 

proportion härmed hafva sjöarnas värde äfven stigit. Enligt D. 1ll. Klingspor 1) 

såldes t. ex. den c:a. 100 ha stora Ölsenersee 1869 för 15,150 Rmk, år·1882 för 23,500 

Rmk, medan dess värde numera· sprungit UP:() till 80,000. Rrnk. Dessa siffror 

tala n1er än väl för den ekonomiska -betydelse, det rationella insjöhruket har 

för landet. Afkastningen från de tyska sjöarna är ganska svår att bestämma, 

emedan de uppgifter, som man erhåller, äro ytterst varierande. Redan år 1896 

uppgifver Seligo, att den kan anses uppgå till 30-50 kg per ha och sedan dess 

har sjöarnas afkastningsförmåga ytterligare ökats. 

Af de 3,000-4,000 sjöar, som uppfylla den preussiska sjöplatån och om

fatta an areal af 175,000 ha, tillhöra nästan hälften kronan, de andra egas af 

städer, kommuner och enskilda personer. De n1indre vattnen äro vanligen ut

arrenderade åt en enda person, som eger oinskränkt rätt att efter behag sköta. 

1
) Klingspor .D. M. Några anteckningar från tyska insjöfisken. Skrifter utgifna af 

Södra Sveriges fiskeriförening 19ll: II. n:o 9. Sid. 132. 



40 

sitt fiske, likv~l med iakttagande af de bestämmelser, som hans kontrakt ålägger 

honom. I detta ingår bl. a. ofta bestämmelsen, att arrendatorn genom årligen 

skeende fiskplanteringar bör sörja för fiskstammens fortbestånd. Räkningarna 

för inköpt rom eller yngel gälla som bevis på verkställd utplantering. I de större 

vattendragen och sjöarna, där flere arrendatorer finnas, bedrifves naturligtvis 

fisket icke enligt samma rationella principer som i de mindre, om man också 

med afseende å fiskerihushållningen äfven i dessa står långt framom oss. 

Bland st.örre vatten, där fiske bedrifves af flere personer, besökte jag 

invid Friedrichshagen M uggel-See, egentligen en stor utvidgning af Spreefloden. 

Fisket utöfvas här hufvudsakligast af yrkesfiskare från den närbelägna staden 

Köpenick. Stundom fiskar man för gemensam räkning, särskildt då man be

gagnar sig af större bragder. Vanligen bedrifva dock fiskarena sitt yrke för 

egen räkning, om man också ständigt fiskar tillsammans. Under mina besök 

vid Miiggel-See var jag i tillfälle att lära känna det intressanta höstfisket, som 

just pågiok. I detsamma deltogo 9 båtlag, hvarje med c:a 17 nät, hvilka ut

sattes i rad efter hvarandra. H varje nät egde en längd af 40-50 m och ett 

djup af c:a 1 m. För öfrigt voro de af olika maskvidd (minsta maskvidd 25 mm). 

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

7 5 3 1 2 4 6 8 

De utlades såsom i bild 30 

närmare synes. Fiskarena 

N:o 1 och N:o 2 sänkte 

samtidigt sina nät, fast

gjorda vid hvarandra, uti 

hvar sin båglinie. Därpå 

lade i tur och ordning 

fiskarena N :o 3 och N :o 4, 

N:o 5 och N:o 6, N:o 7 och 

N:o g parvis ut sina nät i 

linie, såsom närmare i bil

den åskådlig:?:öres. H varje 

båglinie föreställer således 

Bild 30. en rad af 17 nät. Braxen-
Fiskarenas vid Miiggel-See sätt att utsätta sina nät vid höstfisket näten fingo sin plats när-

på grundt vatten. Strandlinien är ntmärkt genom deu svarta mast land, där nätradens 
linien upptill, vassranden genom flen prickade. 

inre ända utmärktes af en 

flagg eller säfboj. Såsnart näten voro utsatta, begynte man pulsa i vattnet 

med långa stänger för att skrämma braxnen, som gått i vinterhvila, in emot 

land. Nästa gång ombyttes platserna sålunda att de fiskare, som haft sina 

nät längst inåt, hvilket ansågs som den förmånligaste platsen, flyttade sina mer 

utåt. Så fortgick ombytet regelbundet, tills alla för13ökt sin tur på de olika 

ställena. Med detta fiskesätt fås hufvudsakligast braxen, abborre och gädda. 



Om näten sänkas på 

djupare vatten, sättas ra

derna ut på annat sätt. 

Först lägga samt.idigt fi

skarena N:o l och N:o 2 

sina nät i båglinie mot 

hvarandra (Bild 31), utan

för dessa sänka~ fiskarena 

N:o 3 och N:o 4 samt N:o 

5 och N :o 6 samtidigt 

parvis sina nät. Samtliga 

dessa bragder sänkas till 
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5 3 2 4 6 

Bild 31. 
Fiskarenas vi<l MUggel-See sätt att utsätta näten vid höstfisket 

på djupare vatten. 

bottnen. Nu utsätta fikarena 7 och 8 sina nät i hvar sin båglinie ofvanon1 de 

förra sålunda, att nätens nedre teln kommer att stå strax ofvanom de till bott

nen sänkta nätens öfre teln. De bästa platserna innehafva fiskarena 7 och 

8, de sämsta 5 och 6, hvarför turen ständigt on1bytes. Vid höstfisket på 

djupt vatten fås hufvudsakligast gös, men äfven abborre m. fl. fiskar. 

I Miiggel-See, på hvars strand >>Das Königliche Institut fiir Binnen

Fischerei» är beläget, har man inplanterat karp, ål och gädda. 

Soin grundläggare af det rationella preussiska insjöfisket betecknas all

nlänt forstmästaren Wilh. Reuter. Han öfvertog år 1877 forstreviret Siedichum 
med dess 9 sn1å sjöar, där han begynte idka fiske enligt nya, hittills obe

pröfvade principer. Sina ideer hämtade han från det rationella jordbruket, där 

man sår och skördar, omhuldar ekonomiskt viktiga växtslag och utrotar ogräs. 

Kunde man icke enligt samma metoder bedrifva fisket, var den fråga, Reuter 

föresatte sig att söka besvara. Han begynte verkställa utplanteringar at dyr

bara fiskslag och sörjde på allt sätt för deras trefnad. Den ända till hans tid rå

dande fredningen af all slags fisk inskränkte han därhän, att han skonade en

dast de ädla fiskslag, hvilka växa snabbt och representera ett högt handelsvärde, 

medan den värdelösa fisken skoningslöst förföljdes och utrotades. Resultaten 

af denna verksamhet visade sig snart, i det a.tt fiskets afkastningsvärde öka

des betydligt. 

De viktigaste åtgärder, Reuter vidtagit för att förbättra f:-litt fiske, äro: 

1) att så fullständigt som möjligt utnyttja de födoämnen, som sjöarna 

själfva alstra, genom att i dem hålla snabbväxande och värdefull fridfisk. 

2) att öka de naturliga födoämnena i sjön bl. a. genom konstutfodring 

och gödsling. 
3) att så mycket son1 möjligt utrota de billiga, långsamt växande frid

fiskarna, som konkurrera med de ädlare fiskslagen om födan. 

6 
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4) att för detta ändamål hålla sådana roffiskar, som stå högt i pris och 

icke äro i stånd att angripa de större inplanterade fridfiskarna, utan hålla sig 

till de sämre, billiga fridfiskarn~. 

Genon1 dessa åtgärder har Reuter utstakat rålinjerna för den moderna 

fiskerihushållningen och visat, hvilken väg 1nan bör inslå. Hans epökgörande 

uppslag hafva sedermera utvecklats och vidare omsatts i praktiken af andra 

tyska fiskare såsöm Hubner, Wurke, Kraatz, Otto, Rössing m. fl. 

En bland de mest ansedda preussiska insjöfiskarena är Kraatz, so1n på 

arrende innehar tre små sjöar i närheten af Angermunde. Dessa, för hvilka han 

årligen betalar en arrendesumma af 4,000 Rmk., äro resp. 350, 160 och 15 ha 

stora, hvilket gör 7:62 Rmk. per ha. Sjöarna, hvilkas djup uppgår till högst 

12 n1, hysa sedan gamn1alt en besättning af gädda, ål, sutare, gös, braxen och 

mört. Kraatz bedrifver sitt fiske mycket intensivt, samtidigt som han stärker 

fiskstamn1en genom regelbundna inplanteringar. Framför alh gynnar Kraatz 

i sina vatten gösen, men dessutom äfven ål-, sutare- och karpbeståndet. Härpå 

nedl~gger han årligen 2,000 Rmk. Han juplanterar i sina sjöar årligen 1,200 

Elbeålar, 8,000-10,000 sutare och 500-600 karpar. Enligt sitt kontrakt är 

Kraatz skyldig att i sina sjöar årligen jnsätta ofvannämnda mängd ål, hvilket 

han dock anser vara farligt för gösstammens fortbestånd. Alen äter nä1nligen 

ofantliga mängder af det värdefulla gösynglet. Dessuton1 har Kraatz utplante

rat 5,000-6,000 kräftor, hvilka likväl icke trifvas i hans vatten. 

En bland de viktigaste åtgärderna vid en rationell fiskerihushållning i 

sjöar är att reglera proportionerna mellan de olika fiskbestånden. Detta åter 

förutsätter kännedom orn de o]ika fiskarnas lifsbetingelser och framför a1lt deras 

födoännwn. Vill n1an därför så fnllständigt som möjligt utnyttja en sjös natur

liga resurser, gör man klokast i att jän1te äd.laro ftidfiskar äfven hålla roffiskar. 

Af sistnämnda fiskslag eger Kraatz i sina sjöar gädda och gös, den förra hufvud

sakligen lefvande af större, den senare af mindre fisk. Därtill kommer ålen, som 

lefver af smådjur och fiskyngel, on1 också dess hufvudsakligaste föda utgöres af 

den lägre bottenfaunan och floran. För att så fullständigt som möjligt utnyttja 

sjöarnas växtföda håller han mört, som i och för sig är ganska värdelös, men 

utgör en omtyckt föda för roffisken. Hade detta fiskslag nämligen utrotats, 

skulle gäddan med säkerhet kastat sig öfver den dyrare fridfisken. Därför tole

rerar han mörten i sjöarna, om han också håller ett vaksamt öga på dess förök

ning. För att tillgodogöra sig den rika bottenfaunan gynnar han karp och sutare, 

den förra afsedd mera för de djupare ställena, den senare för grundare vatten. 

En svår konkurrent till sutaren och karpen om födan är braxnen, som därför 

noga öfvervakas. Under senaste höst t·. ex. har Kraatz ur den 160 ha stora sjön 

fångat 5,000 kg sn1å braxnar och ämnade ännu minska stammen nwd samma 

mängd. Detta gör han för att hindra fisken att blifva mager och nödvuxen. 
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Nän1nda mängd braxnar öfverflyttade han i den 15 ha stora sjön för att tjänst

göra som föda åt gäddorna. 

För att gynna fiskarnas lek har Kraatz öfverallt i sina sjöar utsatt risvasar. 

Cnder våren (mars-juni) bedritves fisket hufvudsakligast med ålhommor, 

gäddryssjor och nät; under sommaren användes en not af 400 m längd, n1ed 

hvilken man om dagen kan draga 3-5 varp. Under tiden juli-september 

fiskas ål med långref och flytande ståndkrok. 

Nätens telnar äro gjorda af tagel, omkring hvilken man till sänken virat 

tunna blyskifvor. Deu minsta tillåtna 1naskvidden för desanuna är 25 mm, 

den enda inskränkning, man gör vid fiskets utöfvande. Någon fridlysningstid 

finnes däremot icke. 

Det hufvudsakligaste fisket bedrifves under vintermånaderna, För detta 

ändamål eger Kraatz en väldig vinternot af 1,000 n1 längd och 22 n1 djup, 

sammansatt af 40 m långa stycken af varierande maskvidd. Ytterst på ar

nlarna är denna 40 mm, längre inåt noten 25 mn1 och närmast kilen 20 mn1. 

Sistnämnda notdel är c:a 29 m lång och eger framtill en maskvidd af 20 n1m, 

längre baktill mot kilens spets 15 mm. Öfre telnen är monterad med kork

stycken eller nägot lätt flytande träslag, undre telnen har som sänken talrika 

lerringar. lVIed denna not bedrifves hufvudsakligast vinterfiske under isen. 

Under den stora höstnotdragningen ute på sjön söker en stor mängd fisk 

skydd uti vassarna invid stränderna. För att konuna åt dessa, son1 undgå_tt hoten, 

använder man de i Tyskland mycket omtyckta s. k. staknäten. Dessa utgöras 

af vanliga grimnät af 20 m längd och 1 m'djup. I Piskeritidskrift föt Finland 

1903 har Osc. Nordqvist utförligt beskrifvit detta fiskesätt. Då likväl Kraatz 

bedrifver sitt staknätfiske något annorlunda, vill jag med några ord beröra det

samma. Fisket tillgår sålunda, att tvenne 

båtar, hvarje med en mau, ställa sig på 

ett afstånd af knappa 20 m från hvar

andra utanför vasskanten. (Bild 32, 1). 

Bägge männen äro försedda med två nät. 

På gifvet teeken skjuta de förn1edels en c:.a 

10 m lång stång, vid hvars yttre ända 

nätet hänger fast från en ögla i öfre tel

nen, hälften af det ena nätet mot den 

andra båten parallellt med stranden längs 

vasskanten, så att nätens yttersta delar 

gå något förbi hvarandra. Därpå skjuta 

2 

Bild 32. 
Staknätfiske. Den mörka linien längst upptill 

utmärker strandlinien, den prickade 
vasskanten. 

n1ännen den andra hälften af nätet vinkelrätt n1ot land. I den sålunda 

uppkomna vinkelspetsen fästes det stadigt förn1edels en i bottnen in

stucken stör. (Bild 32,1.) Därpå förflytta sig de båda båtarna ljudlöst in mot 
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Jand, tills de nå ändan af den in mot land riktade näthalfvan. Från detta ställe 

(Bild 32, 2) utsättes det andra nätet på samma sätt som det förra, hvarvid den 

ena hälften först skjutes snedt mot land för att hindra de inom näten befintliga 

fiskarna att undkomma, den andra hälften skjutes vinkelrätt mot den förra 

snedt utåt, såsom bilden utvisar. Därpå begynner man pulsa i vattnet nwdels 

de tidigare omnämnda 10 m långa stängerna. Bäst är att skjuta. dessa längs 

bottnen, då fiskarna skrämmas i näten, utan att andra i grannskapet blifva 

varskodda. Först pulsar man utanför det senare utlagda nätets mot land löpande 

hälft, därpå öfverallt inom det af näten bildade området. 

Medels detta fiskesätt fångas i synnerhet gädda, abborre och braxen. 

Kraatz föregångare erhöll härvid på en enda gång 850 kg braxen och han själf 

har därmed gjort fångster ända till 310 kg per gång. Äfven under vintern, då 

isen ligger på sjöarna, kan detta fiskesätt användas. Man måste då hugga hål på 

lämpliga ställen i isen och skjuta näten fram genom dessa. För att skrämma 

fisken i bragderna göras andra vakar, i hvilka man stöter med pulsstången. 

Tack vare sin rationella fiskerihushållning har Kraatz en betydande af

kastning från sina sjöar. Själfva fiskproduktionen, uttryckt i kg, har likväl på 

sista tiden gått nedåt, medan penningevärdet varit i stigande. Detta beror 

naturligtvis på, att han förföljt all v'ärdelös fisk och utplanterat dyrare. 

Ett par exempel på de Kraatzska sjöarnas afkastning må här omnämnas: 

Den 160 ha stora sjön, i hvilken hufvudsakligen hålles ål, gös och mört, 

producerade år 1906 följande mängder fisk: 

Vin terfångsten 

Sommarfångsten ....................... . 

Ryssjefisket ........................... . 

Staknätfisket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ålfisket ............................... . 

Summa 

Detta gör således en afkastning af 57,6 kg per ha. 

1,711 kg 

2,716 >> 

3,034 >> 

1,562. >> 

190 >) 

9,213 kg 

Den n1insta af K.raatz' sjöar (15 ha), som hufvudsakligen varit besatt 

nwd karp, afkastade under år 1910 inalles 800 kg, hvilket gifver en medelafkast

ning af 53,3 kg per ha. Under normala förhållanden producerar den årligen 

500-750 kg. 

Huru intensivt Kraatz måste bedrifva sitt fiske framgår bäst af de ansen

liga utgifter, son1 äro förenade med detsamma: 

Arligt arrende ..................... . 4,000 Rmk. 

Arlig utplantering ................... . 2,000 >> 
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Lön åt fiskare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000 Rmk. 
Remont af bragder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000 >> 

Summa 15,000 Rmk. 

Och likvällämnar fisket därutöfver eri. betydande årsvinst. Sin fisk levere

rar Kraatz till Berlins auktionsverk, hvarifrån han dagligen erhåller cirkulär 

öfver de rådande fiskprisen. 

En annan framstående preussisk fiskare är Otto i Alt-Gn:rnnitz invid 

Joachimsthal. Han eger förutom några sjöar i Österrike sedan år 1899 på ar

rende tvenne sjöar, Gr·imn·itz-See om 830 ha och en n1indre sjö om 20 ha. Den 

stora sjön är till formen rund och utan öar samt högst 13 In djup. Arrende

suminan för densamma är 6,800 Rmk. om året, för den Iilla sjön 510 Rmk. 

och arrendetiden utgör 18 år, hvilken tidsperiod jämte 12 år är den vanliga i 

Tyskland. De i sjöarna vanligast förekom1nande fiskarna äro ål, braxen, gädda, 

gös, karp, sutare, löja och mört. 

Grimnitzsjön är nun1era tack vare Ottos rationella fiskerihushållning en 

synnerligen rik ålsjö. Sedan den föregående arrendatorn för par tiotal år tili

haka verkställt utplantering af 15,000 späda ålyngel har fisken frodats och till

vuxit·i sjön. För att ytterligare stärka den genom ett iutensivt fiske decimerade 

å]stammen har Otto äfven gjort försök med inplantering af liknande ålyngel, 

utan att likväl erhålla resultat häraf. Orsaken därtill anser han bero på, att den 

nun1era i vattnet lefvande fullvuxna ålen lifnär sig med förkärlek af det späda 

inplanterade ålynglet. Otto, som hvad ålen beträffar eger mångårig praktisk 

erfarenhet, anser det därför lönlöst att plantera ut spädt ålyngel i vatten, där ål 

sedan gamrnalt förekornrner i större rnängd. För öfrigt anser han all utplantering 

af spädt fiskyngel, af hvad slag det än vara, rnå, i sjöar allt för riskabel och rekorn

menderar härtill uteslutande större sättfisk. Nunwra planterar Otto endast sättål, 

hvi1ken såsom mera försigkommen bättre förn1år skydda sig n1ot fiender. Under 

8 års tid har Otto regelbundet uti Grimnitzsjön utplanterat sättål till en sam

manlagd vikt af 5,000 kg och insätter där allt fortfarande årligen 500 kg. Ar en 

sjö endast svagt besatt, kan man enligt Ottos utsago vänta sig resultat af en 

inplantering, för sättål redan efter 4 år, för spädt ålyngel efter 6 år. Så t. ex. 

hade han i en sjö om 100 ha utplanterat 200 kg sättål, hvilka efter 3 år upp~ 

nått en vikt. af 350-425 gr, efter 4 år 850 gr per st. I våra finska sjöar kunna 

vi dock ej påräkna en lika snabb tillväxt. Besättes en sjö tätare, växer ålen na

turligtvis betydligt långsammare. Resultatet af Ottos regelbundna ålinplante

ringar är, att han för närvarande fångar ur Grimnitzsjön 5,000 kg ål om året. 

Därjämte har han verkställt utplanteringar af karp och sutare i sina sjöar. Sist

nämnda fisk trifves likväl ej i Grimnitzsjön, enär ålen allt för starkt konkurrerar 

med den tröga sutaren om födan. Otto anser det därför ofördelakt·igt att i ~n och 
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samma sjö utplantera s1ttare och ål. 1 djupa sjöar bör man gifva företräde åt 

ålen, i gn1-nda åt sutaren. För att erhålla föda åt gösen har Otto Ined godt resultat 

utsatt enriskvistar med befruktad norsrom. Den Iilla 20 ha stora och 6 m djupa 

sjön hade han efter öfvertagandet af densamma medels en tät not (20 mm mask

vidd) helt och hållet befriat från dess forna, värdelösa fiskslag. Därpå besattes 

den nwd 425 kg tvåsomrig karp om 140-425 gr styckevikt, 10,000 ensomriga 

sutare och 140 kg tvåsomrig sutare. 

Alen fångas dels Ined ryssjor, dels, och hufvudsakligast med långref, hvarvid 

som bete användes löja. Två man kunna tillsammans dagligen utsätta 2,000 

krokar. Under rådande varm väderlek läggas långrefvarna i närheten af ytan, 

där ålarna då för det mesta uppehålla sig. Son1 sänken användas tegelstenar, 

hvilka, allt efter som man önskar att linan skall gå nära bottnen eller i de öfre 

vattenlagren, påsättas med mindre eller större mellanrum. Då refven är utsatt, 

beskrifver den en våglinie, vid hvars undre bukter sänkena äro belägna, vid de 

öfre flötena. 

För att så fullständigt som möjligt kunna utfiska sina sjöar har Otto låtit 

förfärdiga en 1,500 m lång och 17,5 m djup not, som kostat 3,000 Rmk. Ar

marnas maskvidd är 28 mm, den 30m långa kilens 20 till15 mn1. Den användes 

om vintern under isen, då braxenfisket är synnerligen inbringande, stundom 

lämnande par tiotal tusen kg i ett varp. Härvid användes noten endast i halfva 

sin längd, hvartill man behöfver 8-10 man. Om vattnet under den kalla års

tiden icke fryser, fiskar man med noten i öppet vatten på våren. Braxen är då 

visserligen svårare att fånga än under höst och vinter, då den ofta står i stim, 

men afsättningen är i början af året förmånligare. Vid vårfisket med den stora 

noten behöfves 16 n1an. 

lnnan notdragningen vidtager, sänker man i sjön tvenne radernät, utgående 

från det ställe, där noten skall dragas upp, i en väldig båge på hvardera sidan 

långt ut mot sjön. Mellan de yttre ändorna af dessa nätbågar sänkes noten på 

vanligt sätt, båtarna gå åtskiljs, hvarvid noten beskrifver en båge, hvars öppna 

del är så godt som sluten af de båda nätraderna. Härigenom hindras fiskarna 

att undslippa, då noten n1edels stållinor, som löpa öfver hvardera nätbågen, 

drages in mot land. De fiskar, son1 undgå noten, han1na nämligen i stället i nä

ten. Utom med not fångar Otto braxen äfven med nät, af hvilka han eger 60 

stycken af 50 m längd. 

Otto utnyttjar i alla afseenden rationellt sitt fiskevatten. l Grin1nitzsjön 

finnes stora mängder löj or, hvilka han om hösten fångar i en enkom för ändamålet 

knuten mindre not af 8-10 mn1 maskvidd. Löjfjällen ega som bekant ett efter

sökt färgämne med silfverglans, hvilket användes vid fabrikation af konst-, 

gjorda pärlor. Affjällandet utföres af gummor, hvilka till ett antal af 30-60 

legas mot dagspenning under den tid, löjfisket pågår. De sitta vid långa bord, 
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hvar och en försedd n1ed ett kärl med vatten, en torr tallrik och en knif. Innan 

arbetet begynner fuktas bordet och knifven. Därpå tages de lefvande fiskarna upp 

ur större kärl och fjällen afskrapas på kroppens bukoch sidor. Fjällen på ryg

gen få icke medfölja, ty deras mörka pigment försämrar i hög grad massans 

kvalite. Därpå kastas fisken i kärlet med vatten. Sålunda fjällas fisk efter fisk 

tills knifbladet är fullt af fjäll, då dessa aflägsnas genom att stryka knifven mot 

kanten af tallriken. När denna blifvit fylld hälles den glänsande n1assan i 

större fat, medan man samtidigt tillsätter salt för att hindra det fjällen åtföl

jande slemmet från förruttnelse. Sköljas få fjällen på inga villkor, emedan en 

stor del af det värdefulla färgämnet då går förloradt. Då en större mängd fjäll 

sålunda san1lats, hälles den i en säck och pressas, enklast under bräder, belastade 

med vikter. Den sålunda behandlade, ännu fuktiga fjällmassan är nu färdig 

att packas i små kaggar, som fabriken förser sina leverantörer med. Utom löja 

kan äfven årsyngel af mört användas; n1edan större fiskars fjäll innehålla för 

mycket 1nörka färgämnen och därför icke lämpa sig härtill. 

Nu några ord om afka~tningen af löjfisket. Den dag, jag besökte Otto, 

hade han erhållit 300 kg löjor, hvilka lämnade 9 kg fjäll. Arligen fångar han 5,000 

kg löja, hvilka således enligt samma beräkning borde gifva 150 kg fjäll. Dessa 

beta.las med 11 : 7 5-18:90 tyska mar k per kg, })eroende af kvali teten. Då Otto 

endast levererar bästa i handeln förekommande fjällmassa och därtill säljer de 

affjällade löjorna som fiskföda för 3 Rmk. per 50 kg kan han årligen från sitt 

löjfiske påräkna en bruttoinkomst utöfver 3,000 Rmk. Enligt K. Jll. Levander 

idkas löjfiske för fjällens skull äfven inom Östersjöprovinserna vid staden Pernau, 

belägen vid nordöstra kusten af Rigabukten. Månne det icke äfven hos oss, 

där löjan förekommer talrikare, vore skäl att bedrifva fiske efter densamma 

för tillgodogörandet af det dyrbara färgämnet. Löjfjäll äro ständigt eftersökta 

å den utländska marknaden, hvarför fiskarena städse kunde påräkna en för

mårilig afsättning. Om fjällproduktionen hos oss toge ett större uppsving, 

kunde vi till och med i framtiden hoppas på uppkomsten af inhemska pärl

fabriker. 

Ottos rationella fiskerihushållning har i hög grad förbättrat hans fiske

vatten, hvilket bäst framgår af en jämförelse mellan dess förra och dess nuva

rande afkastningsförmåga. Då han nämligen för 12 år sedan öfvertog arrendet 

öfver Grimnitzsjön, lämnade den årligen blott 22 kg fisk per ha, medan han för 

närvarande kunde påräkna en afkastning af 46 kg per ha. 

1) Levande1· [(, M. Löjans betydelse i fiskarens ekonomi. Fiskeritidskrift för Finland 
1911. Sid. 203. 
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Kap. VI. Åtgärder, som borde vidtagas för höjandet af våra 
sjöars afkastningsförmåga. 

De preussiska sjöarnas fenomenala fiskproduktion är till största delen re

sultatet af en noggrann, rationellt bedrifven fiskerihushållning. Man har icke 

skytt några kostnader, när d_et gällt att förbättra fisket. Mången preussisk fi

skare nedlägger årligen flere tusen, ja, till och med tiotusental mark på inplan

tering och skötsel af sina fiskevatten. Resultatet af dessa uppoffringar har icke 

heller uteblifvit. Ingenstädes i världen kan man under samma klimatiska för

hållanden påräkna ens närmelsevis liknande afkastning från insjöfisket. Sådana 

resultat som en afkastning af ända till 100 kg per ha höra icke till sällsynthe

terna och genon1snittsproduktionen kan anslås till 40-50 kg per ha. Hvilka 

häpnadsväckande resultat i jämförelse med våra sjöars anspråkslösa afkastning! 

Sant är, att vårt stränga klimat icke är på långt när så gifmildt som det tyska, 

menen mångdubbel afkastning mot den nuvarande borde vi under alla omstän

digheter kunna påräkna. 

Det enda medlet att upphjälpa vårt insjöfiske är att införa en rationell 

fiskerihushållning enligt tyskt mönster. Fi8kevattnen kräfva ho8 088 en mycket 

8törre omvårdnad än vi hittill8 egnat dern, om vi 8kola hoppa8 på en 8tegrad afka8t

ning. jf edan man hos 088 på jordbrukets område kommit relativt långt, står vårt 

in8jöfi8ke på ett ytter8t lågt ntveckli'0g88tadium. Man har 8edan urminne8 tider 

ho8 088 enda8t vant 8ig att 8körda, utan att någon8in 8å, och följderna af detta 

vandaliserande sjöbruk ligga i öppen dag. 

I våra större vattendrag - stråtarna -, där fiskerätten innehafves af en 

stor mängd längs stränderna boende jordegare, är iuförandet af ett rationellt 

insjöfiske vida svårare än i slutna sjöar, som tillhöra enskilda. Uti dessa vid

sträckta vattendrag, där man icke kan betjäna sig af sa~ma metoder vid fiskets 

ordnande som i mindre sjöar, innebär bildande af fiskevårdsföreningar ett afse

värdt framsteg. Dessa sammanslutningar kunna nämligen, om de taga som sin 

hufvuduppgift att införa en planmä88ig fi8kerihu8hållning, genom att reglera 

bestånden mellan olika ji8k8lag, genom att omvårda fi8kevattnen och regelbundet 

verk8tälla inplanteringar af lämpliga, dyrbara fi8k8lag af8evärdt öka vattnen8 af

ka8tning8förmåga. En verkligt rationell skötsel af liknande vatten i samma be

märkelse som i slutna sjöar är däremot omöjlig. 

Innan man nedlägger kostnader på en sjö, bör den ega förutsättningar för 

att lämna gynnsamma resultat. Många sjöar äro nämligen sådana, att det icke 

är mödan värdt att på dem göra alltför stora uppoffringar. För den skull bör 

man först undersöka sjöns naturbeskaffenhet, dess djup, vattnets och bottnets 

beskaffenhet m. m. Med afseende å sjöars värde för fiskeriändamål skilja vi mel-
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lan grunda och djupa sjöar. De förra, som ega ett djup af högst 15 rn, lämpa 

sig mycket väl för rationellt fiske, de senare mindre väl. I grunda sjöar fönnår 

nämligen solen uppvärma vattnet ända till bottnen, där under son1maren ett rikt 

växt- och djurlif utvecklar sig. I djupare sjöar finnas därmnot äfven under den 

varmaste årstiden kallare .bottenvatten, dit solens strålar ej förmå framtränga. 

Där ega de lägre växter och djur, hvaraf många fiskar lefva, jcke samma 

betingelser för sin utveckEng. Därtill kommer att djupa sjöar äro ytterst svåra 

att utfiska, hvarför en rationell fiskerihushållning och fiskevård i dem ställer 

sig svårare. 

Till en början gör den oerfarne fi:.;;kev8Jttem,egaren klokast i att 1 ::-nna SJoar 

så mycket som möjligt bibehålla det naturliga fiskbeståndet. En ypperlig braxen

sjö, en god abborsjö lämna ofta större afkastning än om de egde en besättning 

af andra, on1 också ädlare fiskslag, som vantrifdes i vattnet. I dylika fall kan 

man bäst genom ett planmässigt reglerande af fiskbeståndet, inrättande af 

konstgjorda lekplatser, om så behöfves, utrotande af skadlig, mindre värdefull 

fisk m. m. öka afkastningen .. Ett plötsligt utrotande af den i ett vatten sedan 

gammalt hemmastadda fisken och dess ersättande med ädlare fiskslag kan endast 

rekommenderas i vatten, som fullständigt kunna tömmas. I andra är en liknande 

åtgärd riskabel, ty man äfventyrar, ifall den inplanterade fisken ej trifves i 

sjön, äfven .den ringa. afkastning, som den gaml~t fiskstammen lämnade. Säk

rast är att, såsmn vid de tyska fiskerierna vanligen skett, srnåningom öfvergå 

från det n1indre gifvande fiskbeståndet till värdefullare, inplanterade fiskslag. 

Genom planmässigt förföljande af sämre fiskslag 1ninskar n1an desRa eller utrotar 

dem helt och hållet, n1edan man samtidigt gynnar värdefullare. 

En sjös naturliga resurser utnyttjas alltid bäst, on1 n1an i denna håller 

flere olika slags fiskar. Detta grundar sig naturligtvis på fiskarnas fönnåga att 

tillgodogöra sig olika slags näring:.;;ämnen. Vi skilja med afseende å födans be

skaffenhet emellan roffiskar, som lefva af större djur, fiskar o. d. san1t fridfiskar, 

som lifnära sig af mindre djur och planktonformer. Af dessa grupper är det 

alltid bäst att i en sjö hålla representanter för hvardera slagen, hvarigenom uä

ringen blifver bättre utnyttjad. Man väljer då nat_urligtvis de värdefullare fisk

slagen af hvardera. Roffisken är nödvändig för att hindra fridfisken att taga 

allt för myeket öfverhand, hvaraf näringskonkurrens rnellan de olika slagen af 

dessa lätt blefve följden. 

Hvilka fi::;kslag n1au i en sjö bör utrota, hvilka gynna, är icke alltid så lätt 

att afgöra. Som verldiga fiender till en rationell fiskerihushållning kan jag en

dast beteckna spiggen och björknan. Andra fiskar, son1 mört, löja, abbore m. fl. 

kunna i vissa vatten vara till nytta, i andra 111er eller mindre betydelselösa 

eller rent af skadliga. Vid bestän1mandet af en fiskeriplan måste man därför 

taga många omständigheter i betraktande; främst sjöarnas naturbeskaffenhet, 

7 
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men äfven fiskens pris och närvaron af lämplig afsättningsort spela en viktig 

roll vid besättandet af sjöar. Helt naturligt kan man därför icke ens för lik

nande sjöar alltid förorda samma besättningsplan, som man utan afvikelser hade 

att följa. 

Innau man besluter sig för att inplantera ett nytt fiskslag i en sjö bör man 

enligt Seligo 1) begrunda följande frågor: 

l. Huruvida den inplanterade fisken har utsikt att medföra nytta för 

vattnet. 

2. Om den lätt kan fångaR därur. 

3. Huruvida gynmmmma betingelser finnas för fisken med afseende å 

uäring, ten1peratur, skydd och öfvervintring. 

4. Om man kan räkna på fiskens förökning, nämligen om den finner lämp

liga lekplatser och ynglet n1öjligheter för sin utveckling. 

5. Om man, ifall man ej kan räkna på fiskens förökning, likväl är i till

fälle att lätt. och regelbundet stärka fiskstammen genom inplantering. 

6. Hvad som, ifall behngelserna icke äro gynnsamma, kan göras för att 

efter omständigheterna ändra, förbättnt eller förfullständiga fi:;;keriplanen . 

.För våra sjöar äro bland fridfiskarna främst rllen, bra~vnen och i sydliga 

-Finland sutaren de, som bäst kunna~ rekommenderas till inplantering, bland 

roffiskarna otvifvelaktigt gösen. 

De i mellersta Europa, Sverige och Danmark gjorda erfarenheterna visa, 

att ålen trifves i så godt som alla vatten. I starkt försumpade och igenvuxna 

sjöar lider den dock under vintern af andnöd, hvarför ålen till den kalJa år~

tiden söker lämna dylika vatten. Så t. ex. omnän1ner JJtfax von zur Muhlen 2), 

att n1an vid mynningen af Aas utlopp ur Babbit-See invid Riga vår och höst 

fångar stora n1ängder ål, hvilka då äro stadda på in- och utvandring. I allmän

het bör man undvika att plantera ål i vatten, som stå i förbindelse med hafvet. 

De fullvuxna ålarna söka sig då. i och för verkställandet af sin lek ut till vidare 

vatten, hvarvid fisködlaren går mi:ste om sin rättmätiga fångst. Ålens för

nlåga att vid transport länge kunna undvara vatten, dess höga handelsvärde 

och dess i öfrigt små ansprå.k på lifvet gör den synnerligen lämplig som odlings

fisk i sjöar. Likväl · bör mnn akta sig för att inplantera den i vatten, där 

laxartade fiskar fiunas i större mängd eller där lämpliga lekplatser för andra 

fiskslag finnas i allt för ringa rnängd. Alen är nämiigen en svår romätare, 

1
) Sel(qo A. Grundsätze fii.r die Besetzung von Seeen mit Fischen. Mitteilungen des 

Westpreuss. Fischerei-V ereins XX. 1908. 
2

) Jahrbuch der Abt. der Kais. Russisch. Gesellsch. fllL" Fischzucht und Fischfang in 
Est-, Liv- und Kurland I. 1808. Sid. 37. 
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som anställer stor förödelse på lekplatserna. Äfven kräftan faller under skal

ömsningen lätt offer för densamma, hvarför ålen ej heller kan rekommenderas 

i goda kräftsjöar. 

Har man i E<itt vatten med godt resultat verkställt inplantering af ål, 

måste denna regelbundet upprepas, emedan fisken ej fortplantar sig i sött vat

ten. Härtill betjänar Inan sig af 6-7 cm långt ålyngel, s. k. hhnontee, im

porteradt från England, eller 2--3 åriga 18-25 mn långa s. k. sättålar, hvilka 

fångas hl. a. i flere af Tysldands i Atlanten utfallande floder t. ex. Elbe. De 

förra betinga sjg ett pris af c:a 5 Rmk., de senare c:a 12 Rmk. per tusen. 

Almonteeynglen ega fördelen af att vara billigare och mindre, hvarigenom 

fraktkostnaderna 1ninskas. Dessutom tränga de små ålarna .l?Jtare in i alla 

skrymsel på bottnen och utnyttja därigenom bättre den naturliga födan. 1 

vatten, där ål af gammalt finnes i större mängd, bör man dock undvika att 

inplantera spädt ålyngel, emedan detta lätt faller offer för sina äldre stamför

vanter. Säkrast är därför att inplantera sättålar, hvilka redan äro så pass stora, 

att de kunna undgå fiender. l-nder de tre senaste åreu har i ~åra vatten på 

fiskeriinspektör~ns initiativ stora mängder spädt ålyngel och äfven sättål i.a

planterats, om hvilka man redan vet, att de växa väl och trifvas hos oss 1) . 

. Man bör akta sig för att i ett vattendrag inplautera mera ål, än det för

mår lifnära. Enligt den kände fiskerimannen Seligo 2) är det län1pligt att i en 

sjö insätta 10-20 sättålar eller 30-50 ålmonteeyngel }JCr ha. Häraf kan 1nan 

i Tyskland, allt efter sjöns beskaffenhet, påräkna en afkastning af 5-10 ålar a 
2 ~ 2-~ kg per ha. Vili man likväl uteslutande använda sjöns näringspro

dukticn för odling af ål, kan man enligt Seligos åsikt insätta 3-6 gånger 1nera 

i vattuet. 

l grunda sj öar ( 5-15 m) med nl]Uk, dyig botten är braxnen en mycket 

lämplig fisk. Däremot trifves den mindre väl i sjöar, sonl ega tillflöden med 

friskt, rinnanele vatten, såsom källbäckar m. fl. Särskildt lär braxnen enligt 

Max von zur M iihlen undvika ställen med Charavegetation på bottnen. För 

öfrigt är braxnen en härdig fisk, hvilken, om den blott året mn har tillgång till 

luft, trifves i så godt son1 alla sjöar. 

En svår uppgift är att reglera braxenbeståndet. Fisken förökar sig näm

ligen ofantligt, hvarför särskildt i mindre sjöar en ökad konkurrens om nä

ringen uppstår. Följden häraf är, att fisken växer dåligt och blifver Inager. I 

vårt land finnas otaliga sjöar, som hysa en degenererad braxenstam. ].,ör af

hjälpandet af detta n1issförhållande finnes tvenne utvägar, att insätta roffisk, 

som förstör ynglet, eller bedrifva ett intensivare fiske. I allmänhet frodas 

1) Gottbet·g G. Om våra i'tlutplanteringar. Fiskaren 1912. Sid. 145. 
2) Seligo A. Grundsätze fiir die Besetzung von Seeen mit Fischen. 1908. Sid. 12. 



braxnen bättre i sjöar, där ett ifrigt fiske efter densamma bedrifves. I Sve

rige har man från flere sjöar exempel på, att då notdragningen i dem blef 

förbjuden och braxenfisket upphörde, fiskstammen snarare gått tilihaka än 

ökats. Detta antager man bero på, att smittosamma sjukdomar lättare sprida 

sig bland en tät, af brist på tiliräcklig näring svag och utmattad fiskstam än 

bland en kraftig, fåtalig. För att utröna, huruvida braxnen lämpar sig för en sjö, 

där den förut ej finnes, bör man taga reda på, om mörten trifves i vattnet. Fin

nes denna fisk där af gammalt, har man också garanti för att braxnen skali 

trifvas, emedan dessa båda fiskar hafva lika stort behof af luft. Vid jnplan

tering af braxen bör man noga tilise, att man icke af okurinighet tili vattnet 

öfverför den fulikomligt värdelösa björknan, som genom sin obetydliga storlek 

och sina vanligen mer elier mindre rödaktiga bröst-buk- och analfenor lättast 

åtskiljes från braxnen. 

På liknande ställen som braxnen lefver s1ttaren, hvilken särskild t för sydliga 

Finland torde vara en synnerligen lämplig odlingsfisk. Bägge dessa fiskar lefva 

af samma slags födoämnen, n1askar, im;;ekter, musslor m. m. Någon nämnvärd 

konkurr~ns om födan dem emellan uppstår vanligen dock ej' emedan braxnen 

n1era älskar de djupare stäliena af sjön, där den i bottenslammet söker sin föda, · 

medan sutaren uppehålier sig på grundare vatten längs strandbotten med rik

lig vegetation. Äfven sutaren fortplantar sig synnerligen rikligt, hvarför man 

t. ex. i mindre sjöar i Tyskland anser sig böra lägga hinder i vägen för dess alit

för stora förökning. I större vatten är faran härför mindre. Lyckligtvis 

behöfva vi icke hos oss, hvarest sutaren når nordgränsen för sin utbredning, 

frukta för en alit för stark förökning, snarare kunna vi befara motsatsen. För 

att afhjälpa sistnämnda eventualitet nch skydda ynglet under dess första tili

varo förfar man i Tyskland på följande sätt. En liten vik afstänges medels ett 

ståltrådsnät från den öfriga delen af sjön. Därpå utfiskas den sålunda bildade 

inhägnaden fuliständigt, några risvasar uppställas, hvarpå ett antal fullvuxna 

sutare kort före lektiden (i början af maj) utsättas. När det späda ynglet är 

utkläckt, finner det ett välbehöfligt skydd bland riset och kan efter hand 

sprida sig i sjön. 

För att hindra den i sjön förekommande fridfisken att alit för n1ycket 

taga öfverhand bör man i sina vatten äfven hålla roffisk. Lämpligast härtili 

är gösen, som betingar sig ett högt pris och endast angriper mindre, ännu värde

lösa fiskar. Den trifves bäst i grumliga sjöar med hård sand- eller stenbotten. 

Dess älsklingsföda utgöres af nors, hvarför man äfven i sjöar, där man lägger 

an på gösodling, bör inplantera nämnda fiskslag. Saknas detta, håller den 

tili godo med mört och braxen. li:n nackdel vid gösodlingen är fiskens ömtå

lighet för transport, vare sig det gäller utplantering af sättfisk eller afyttrande 

af handelsfisk. Oaktadt denna olägenhet föredrages gösen allmänt af tyska 
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fiskare fran1om gäddan, emedan den är mindre glupsk och vanligen lägger sin 

rom på vissa bestämda ställen, hvarigenom ]llan lättare kan reglera gös

·beståndet. I de djupa sjöarna i Ostpreussen, Pommern och Brandenburg är 

gösen mycket utbredd, mindre i de grunda vestpreussiska sjöarna. ]~ör in

plantering af gös användes rom, yngel, ungfisk eller fullvuxna fiskar. Mest 

län1pade för transport äro enligt Seligo de ensomriga 10---15 cm långa gösarna, 

af hvilka man enligt samn1a fackmans utsago bör inplantera 3 st. per ha och 

upprepa detta 2--3 år efter hvarandra. 

En roffisk, med hvilkeu man bör iakttaga försiktighet, är gäddan. I sjöar 

med ädlare fridfisk, såsom braxen och sutare, kan den genmn sin glupskhet 

och vana att angripa äfven stora fiskar hlifva rätt fördärfbringande. Äfven i 

rika gösvatten kunna de skador, som den :lstadkonuner, blif ,ra rätt betydande. 

l sjöar däremot n1ed mindre -värdefull fridfisk, så::;;om björknn, mört m. fl. kan den 

för sitt höga handelsvärde och sin snabba tillväxt rekommenderas till inplantering. 

Såson1 ett radikalmedel för utrotande af 8ll s]ags fridfisk är gäddan ovänkrlig. 

Abborren bör icke inplanteras i vattendrag, där den förut i<·ke finneR, allra rninst 

i rika gösvatten. Dess förmåga att hastigt föröka sig utsätter sjöanm för faran 

att alldeles öfversvämn1as af en degenererad abborstan1 af ringa v ärde. J s. k. 

abborsjöar, dår fisken förekon1mer i stor mängd och är välväxt, kan fisken 

gärna hibehållas. 

Bland laxartadc fiskar lämpa sig 8ilc, siklöja och antagligen äfven reg,n

bå.gsforell för inplantering i sjöar. Siken, svn1 många gånger med godt resultat 

blifvit inplanterad i våra vattendrag, i synnerhet i nordliga dclen af landet, älskar 

djupa sjöar med klart vatten (JCh stenig eller saudig botten. Som fullvuxen lefver 

den af samn1a föda son1 hraxnen. En svårare näringskonkunens de1n emellan 

uppstår dock ej, en1edan silzen sökt:r sin föda på djupare ställen äH braxnen. 

Sikiöjan eller n1ujkan trifves bäst i djupa (ej under 20 m) sjöar, där den lefver 

af plar~.kton och således icke konkurrerar om födan n1ed någon ädlare fridfisk. 

I 1nindre sjöar uppnår den i allmänhet en ansenligare storlek än i större. Eme

dan siklöjan är ganska känslig för transport sker inplantering af densamma 

lättast, ifall sättfisk står att fås från en närhelägen sjö. Bäst är att insätta 

yngel, transporteradt i kärl med vatten. 

En fisk, son1 mera borde uppmärksan1mas, där den förekommer i större 

mängd, är löjan. Den lefver uteslutande af de i de öfversta vattenlagren lefvande 

planktondjuren och konkurrerar således icke 1ned andra fiskar om födan. Dess 

fjäll stå högt i värde, hvarför den mångenstädes utomlands är föremål för fiske 

(Se sid. 46). 

De ofvan uppräknade fiskarna äro enligt min åsigt de, ät hvilka vi här i 

Finland särskildt böra egna vår omvårdnad. Vid införandet af nya fiskslag i 

ett vatten måste vi a1ltid se tili, att tillräckligt med näringsämnen står dem 
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till buds. I annat fall är en ökning af fiskstammen af intet värde. Därför· gör 

man klokast att n1edels tillförda gödningsämnen söka höja sjöns produktion af 

lägre organismer. Ett exempel på, huru en af Tysklands nwst framstående insjö-. 

fiskare H. Wiirke i Dammendorf går till väga för att öka vattnets näringsämnen, 

må här fran1hållas. Hans sjö är längs stränderna mngifven af vass, utanför 

hvilken bottnen stupar brant ned mot djupet. Som bekant utveckla sig de lägre 

organismer, hvaraf fiskar och särskildt fiskyngel ]efva, rikligast i öppna, solbe

lysta strandregioner. Därför afmejar \Viirke flere gånger under vil.,ren den upp

spirånde vassen. Denna uppsamlas, blan~as med jorcl, hvartill lägges gödsel, 

kainit och thomasfosfat. Följande vår strör han denna gödselblandning vid 

vattenbrynet längs de nakna stränderna. 

Ett icke alltför tätt vassbestånd gynnar utvecklingen af lägre organismer, 

men i ännu högre grad nyttiga för fiskarnas trefnad äro flere submersa vatten

växter (Nymphaea-arter, JY!eriophyllum, · Potamogeton, Cha'ra m. fl.). Dessa 

utgöra älsklingstillhåll för det lägre växt- och djurlifvet, på dem afsätta fi

skarna sin rom och dets päda ynglet finner här skydd för fiender. lVIen äfven 

strändernas vegetatiou är ttf bctydelse för fiskarnas trefnad. Där täta buskar 

omkransa stränderna, erhålla fiskarna under sommaren en välbehöflig skugga. 

Står skog på norra sidan af sjön, skyddar den mot nordliga, kalla, vindar. Är 

sjön öppen mot söder, tränga solens strålar lättare fram och uppvärma vattnet, 

hvarvid ett rikligare djur- och växtlif utvecklas. Där strandskogen sköflats, 

går fisket regelbundet tillbaka. 

Sakna ele fiskar, man beslutit sig för att omhulda, lämpliga lekplatser, bör 

man i tillräcklig mängd inrätta dylika. Enklast äro risvasar, placerade på olika 

ställen längs stränderna. På dessa afsätta de vårlekande fiskarna med förkärlek 

sin rom. Om braxen och sutare hållas i sjön och dennas botten är fattig på 

växter, bör n1an längs stränderna så vattenväxter. ]'~ör att ur ett vatten ut

rota värdelös vårlekande fiRk kan man utsätta risvasar, hvilka, då fisken aflagt 

sin rom, dragas upp på det torra. Detta utrotningssätt har med framgång 

prakticerats af mången tysk insjöfiskare. Härvid bör man dock förfara med 

yttersta försiktighet, så att man icke af misstag på samma gång förstör rom af 

dyrbarare, vårlekande fiskslag. 

Det viktigaste redskapet vid en rationell fiskerihushållning är noten, 

hvilken sätter fiskodlaren i tillfälle att bedrifva sitt yrke i större skala. lVlen 

först måste bottneu, om den är bemängd med ruskor, stubbar, stenar m. m. 

upprensas och jämnas, innan notdragning kau företagas. Mindre sjöar utfiskar 

mau säkrast, om man eger en så pass stor not, att man med ett enda varp kan 

utfiska . desamn1a. N otfiske bör uteslutande bedrifvas sent på hösten eller under 

vintern, cfter det sommarens hela näringsförråd blifvit förbrukadt. En not

dragning under den varma årstiden stör leken, bortskrapar rommen från lek-
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platserna och dödar det späda ynglet. Sonunarfisket bör clärför uteslutande 

bedrifvas med nät och ryssjor. 

Då likväl anskaffandet af fiskbragder, särskildt den dyra noten, i och 

för utrotandet af clen värdelösa fisken ur ett förut vildt vatten åsamkar fiske

vattensegaren betydande utgifter, borde honom beviljas rätt att för fisk

odlingsändamål döda den med dynamit. Ett slikt förfaringssätt är likväl tills

vidare i lag förbjudet. I det nyligen af senaste fiskerikmnmitte utarbetade 

förslaget till ny fiskeristaclga betonas äfven nödvändigheten aJ att i slutna 

vatten för fiskodlingsändamål få betjäna sig af dynamitsprängning, en afse

värd förbdttring, utan hvilkcn en 1ntionell fiskodling och f'i8kevånl i vårt land är 

omöjlig. 

Mångem.;täcles i Tyt·ddand, där en rationell fiskerihm;hållning bedrifves, 

har man inrättat åt sig skilda clammar för utkläckning och uppfostran af yngel, 

emedan särskildt rommen i naturliga sjöar är utsatt för 1nånga fiender. Äfven 

hos oss kunele man vid större sjöodlingar inrätta liknande dammar, men största 

nyttan hade vi af en eller ännu hellre flere med moderna apparater och dammar 

utrustade centralfiskodlingsanstalter, som mot skälig ersättning försåge insjö

fiskaren med yngel. 

T skarp kontrast mot all ratiouell fiskerihushållning i sjöae står vår nu

varande fiskecilagstiftning, tillkommen, smu den ~ir nndPr tider, då ett ordnaclt 

insjöfiske hos oss var fullkomligt obekant. Dess koeta, katcgoriska, öfver hela 

landet gällm1dc bestämmelser med fastslående af gemeusamma fredniugstider, 

iw;;kränkningar i bragdcrnas täthct, påbjudna minimimått m. m. kmnma städse 

att utgöra eu hämsko iör utveeklingen af insjöbruket i vårt land. Men 

äfven on1 vi finge för mindre områden afseclda specialstadgar med liknande 

iuskränkningar i fiskerätten, r-;kulle dessa vara till föga gagn för fisket i våra 

insjöctr. De skulle nämligen alltid, såsom Osc .. Nordqvist i Sverige fra1nhåller 1), 

vidlådas af tvenne väsentliga fel: >>de skulle alltid omöjliggöra ett fullt utnytt

jande af r-;jöarnas naturliga fiskresurser, och ele skulle alltid vara ett absolut 

hincler för en verklig rationell fiskkultnr>>. För att afhjälpa ele rådande missför

hållandena finnes eudast en utväg: att uti sjöarna så mycket son1 möjligt ar

beta på införandet af s. k. föreningsfisken, där alla fiskerättigheter äro förenade 

på en hand, r-;amt att för dessa slopa alla ele betungande inskränkningar nwd af

seende å fiskens fredning, redskapens beskaffenhet och fiskens Ininimimått, 

som den nuvarande lagen föreskrifver. Först när vi komma därhän, att egaren 

eller arrenclatorn af ett slutet fiskevatten eger rätt att efter förgodtfinnand~, utan 

1
) Orn nödvändigheten af de före8lagna lagstadgand.ena om föreningsfisken. Skrifter 

utgifna af Södra Sveriges Fiskeriförening N:o ;) 190~. 



nugällande inskränkningar 1) utnyttja detsamma, kunna vi vänta, att han n1ed 

intresse och uppoffringar egn:ar sig åt dess vård. Då först sättes han i tillfälle 

att ordna sitt fiske rationellt, att skoningslöst utrota vltrdelös eller skadlig fisk 

och inplantera ädlare. 

I Tyskland, där insjöfisket nått en så storartad utveckling, har det ute

slutande att tacka uppkomsten af föreningsfisken för sin höga ståndpunkt. 

Därför går all sträfvan därstädes ut på att förena sjöar, de må sedan tillhöra 

en enskild person, staten eller kommuner, på en hand. Där skönjes äfven en be

tydande olikhet i afkastning mellan sådana sjöar, där fisket är deladt mellan 

många, och sådana, där fiskerätten tillhör en enda person. I det förra fallet bedrif

ves det n1indre rationellt och är långt ifrån så inbringande som i det senare. H vii

ken utveckling det rationella insjöfisket i sjöar, där fiskerätten tillhör enskild 

person, tagit och hvilken afkastn1ng det lä1nnar, är redan tidigare omtaladt 2). 

Här eger man äfven numera en lag, som möjliggör fiskets i en sjö förenande på 

en hand. Enligt denna kan 1nan, ifall 1nan är egare till två tredjedelar af ett 

vatten, genom köp tilltvinga sig återstoden. Denna lag underlättar allt ratio

nel]t fiske, vare sig egarcn Önf-lkar bedrifva det för egen räkning eller utarren

dera detsamma. 

I Sverige håller man för närvarande på att söka genomdrifva en lag om 

föreningsfisken, hvilken likaledes har till syftemål sjöarnas förenande på en 

hand. Om nyttan a,f en liknande lag skrifver O.sc. 1Vordqvist i Om nödviindig

heten af de jöreslag1w lagstadgnndena om förening8f'isken bl. a. följande: 

>>.Jag går så långt, att jag vill påstå att det är absolut lönlöst att arbeta 

på sötvattensfiskets utveckling, om vi icke få denna lag. (Lagen om förenings

fisken). Under snart ett och ett halft århundrade har n1an försökt att upphjälpa 

fisket genom fiskeristadgar och icke kommit ur fläcken. Vill vi icke äfven för 

framtiden lämna så godt som obegagnad en af htndets största naturliga rikedo

mar, så n1åste vi slå in på den föreslagna vägen, äfven med uppoffring af den 

em;kildeR rätt att få bedrifva fiske för sitt nöjes skull eller för att få en liten bi

inkomst.>> 

Vårt land eger tusende mindre sjöar och vattendrag, hvilka till största 

delen äro oskiftade .. Men äfven i många trakter, där fiskevattensskifte egt rum, 

äro de smärre sjöarna delade mellan flere hemman. Så länge detta förhållande 

förblifver rådande, kan ingen rationell fiskerihushållning komma till stånd. 

Ett medel att i viss mån afhjälpa det onda har den senaste fiskerikommitten 

1) Enligt vår nn gällande fisk.erilag till~ttes icke ens i slntnrl vatten användandet af 
allmänt förbjndtm fiskredskap ej heller få fiskslag under fredningstid forslas, säljas, till salu 
hållas, köpas ellet· mot betalning serveras, äfven om de äro fi'tnga,de i slutna vatten. Föe 
dessa gälla dessutom de i lag st:tdgade in::sluänkande minimimåttsbestämmelserna föe olika 
fiskslag. 

2) Sid. 44, .t-7. 
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föreslagit, nämligen att grunda fiskevårdsföreningar, hvilka hade bl. a. till 

uppgift att vaka öfver det för gemensam räkning bedrifna fisket. En annan 

åtgärd för upphjälpande af fisket vore att vid inträffande fiskevattensskifte 

söka så mycket som möjligt undvika att stycka sjöarna, särskildt de små, på 

flere häuder. Men man borde äfven hos oss taga steget fullt ut, antingen införa 

en lag, som möjliggör fiskets förenande i n1indre sjöar på en hand eller, hvilket 

vore ännu ändan1ålsenligare, för kronans räkning expropriera alla n1indre vatten 

för att sedan utarrendera dem. Detta skulle n1åhända stöta på svårigheter vid 

omsättande i praktiken, men för en rationell fiskerihushållning vore en dylik 

åtgärd mycket välsignelsebringande. 

8 
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