Oplysninger om Sportsfisket

i Aardalselven i Hjelmelands Præstegjeld i Ryfylke Fogderi 1885
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Er Elven i det Hele taget meget god eller kun nogenlunde tjenlig for Sportsfiske ?
Har Elven tidligere været bortleid til Sportsfiskere, og i saafald for hvilken sum og med hvilket Resultat ?
Hvor mange tjenlige Fiskepladse er der i Elven ? Giv nærmere Forlaring om de forskjellige Pladses Godhed og om deres afstand saavel indbyrdes som fra Standkvarteret.
Foregaar Fiskeriet paa de forskjellige Fiskepladse fra Land eller fra Baad ?
Er Adkomsten til Fiskepladsene let eller besværlig ? Til Baad eller til Land ?
I hvilken eller hvilke Maaneder kan Fisket med Nytte udøves, og naar pleier det at være best ?
Hvad er Fiskens sædvanlige Størrelse ? Hvor stor kan den stundom faaes ?
Hvor mange Fiskeeiere findes det ?
Er der Adgang til bekvemt Logi ?
Hvor mange Værelser ?
Hvilke Levnetsmidler kan anholdes paa Stedet ?
Hvor langt ligger Stedet fra Dampskibsanløb, og hvor ofte anløbes dette ?
Er mange paa Stedet vant til at mottage Reisende eller Sommergjester ?
Er der Adgang til at anholde Hest og Kjøretøi, enten paa Fisketur eller iøvrigt ?
Er der paa Stedet Nogen, der taler Engelsk ?
I Tilfælde af Forhandling om Leie af Elven, til hvem kan man da henvende sig ? Taler eller skriver Vedkommende Engelsk ?
Angi saavidt muligt tilnærmelsesvis den sædvanlige aarlige Leieafgift for Elven samt Husleie for Fisketiden.

Fredrik Baades svar på overnevnte spørsmål:
ad 1. Ja, i det Hele taget.
ad 2. Til Agent Hans Arentz i Stavanger for en mindre Del, men Leieformen vil han ikke opgive. Resultatet godt.
ad.3
Hele Elven er tjenlig for Sportsfiske, dog naturligvis med Afbrydelser og med flere store og mindre Høle.Regnet
fra Udløbet kan anføres fem større og bedre Høle: Nothølen, Brohølen, Langhølen, Samuelshølen og Sandhølen, der er
den aller beste, og begge beliggende noget nedenfor Bergeland. 4 Km fra Udløbet ved Bergeland, Tvedthølen, sidstnævnte 1 1/2 km ovenfor Bergeland og lidt ovenfor en god Høl, og derefter Himlehølen, meget god. Derefter Næshølen og
sidst Gjubingen. Mellom disse større Høle findes flere smaa.
ad.4
Fra Land, men man kan fiske fra Baad i Udløbet og i Kalstvethølen.
ad.5
Let og tillands.
ad.6
I Begyndelsen af Juni; bedst i første Halvdel af Juni og hele Juli, men længer ud paa Sommeren i Hølerne ovenfor Bergeland, men da mindre Fisk.
ad.7
6 Kilo, men paa Forsommeren større, og vil det vistnok ikke være saa sjelden at faa Lax paa 18 Kilo og derover,
navnlig i Sandhølen.
ad.8
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Paa Bergeland eller Valle, 3 km fra Udløbet.
ad.10 Paa Bergeland saa mange man vil, og paa Valle mindst 2.
ad.11 Paa Bergeland vil man kunde faa de sædvanlige Levnetsmidler som paa mindre Hoteller, da man have indrettet
sig at modtage Fiskere og Besøkende. Paa Valle fik man vel hente dem for en Del fra Stavanger, hvor til der forresten er

let Tilgang.
ad.12 3 km til Valle og omkring 4 til Bergeland, og andløbes Stedet (Aardal) 5 Gange ugentlig i Sommermaanederne.
ad.13 Ja, paa Bergeland.
ad.14 Ja, men efter Akord.
ad. 15 Nei.
ad. 16 Agent Hans Arentz i Stavanger, som taler og skriver Engelsk.
ad. 17 For Hus, Ild, Opvartning og Poteter 1 1/2 Kr. pr. Døgn pro Persona, forresten bør alle arrangements i denne
som i alle andre Henseender overlades til Arentz, der antog Leien for Elven mindst vilde andrage paa 4 á 500 Kr. aarlig.
Anmærkninger
Det bemærkes at det ogsaa er god Anledning til Rensdyrjagt og findes der ogsaa Ryper, Aarfugl og Hare.
- Leieren bør være en formuende Mand, thi ellers kan det ikke nytte at melde sig, og bør Elven leies paa minst 10 Aar.
Dersom Vedkommende ikke vil drive Fiskeri udover Høsten, bør han ikke leie mere end den Part Arentz nu har, og vil han
have fuld Beskjæftigelse hermed, i Sandhølen, hvori der er mye Lax, vil næsten udelukkende kunne sysselsætte en Mand.
Leieren bør ogsaa være en god Fisker, navnlig i denne Høl, og lovede Arentz at sætte Leieren eller Leierne ind i Fiskemaaden dessuden.
- Simonnæs 1890:
Elvens længde: 49 km. Nedslagsdistrikt 510 km2.
Tilgjængelig Strekning: I Hovedelven 11 km; I Bergelandselven 14 km.
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