Oplysninger
om Sportsfisket
i Figgenelven Kleps og Høilands Præstegjeld Jæderens og Dalernes Fogderi Stavanger Amt 1891
		

a. Elvens naturlige Beskaffenhed m.V.
1. Er Elven i det heletaget meget, eller kun nogen
lunde tjenlig for Sportsfiske ?
2. Har Elven tidligere været bortleiet til Sportsfiske,
og i saafald for hvilken Sum, og med hvilket Resul
tat ?
3. Foregaa Fiskeriet paa de forskjellige Fiskepladse
fra Land eller fra Baad ?
4. Er Adkomsten til Fiskepladsene let eller besværlig
? Tilbaads eller tillands ?
5. I hvilken eller i hvilke Maaneder kan Fisket med
Nytte udøves, og naar pleier det at være bedst ?
6. Hvad er Fisken sædvanlige Størrelse ? Hvor stor
kan den faaes ? Hvor stor har den i Fortiden været
fanget ?
7. Hvormange tjenlige Fiskepladse er der i Elven ?
Giv en nærmere Forklaring om de forskjellige Plad
ses Godhed og om deres Afstand saavel indbyrdes
som fra Standkvarteret ?

1) Elven er meget tjenlig til sportsfiske, særlig under lav
vandstand. I den nedre del, der er meget stille, har lite
været benyttet for stangfiske; men de faa forsøk, som har
været gjort, er tilfredsstillende. Derimot ovenfor Grudevandet har Sømme og Normann i Stavanger de siste aar
været særdeles tilfredsstillende.
2) Paa grund av at det nedre fiskeri ved elvemundingen
foregaar i saa stor utstrækning, har den del nedenfor
Grudevandet kun været bortleiet for kortere tid for en
mindre godtgjørelse i de dager eller uker fiskeriet har vært
utøvet. Ovenfor Grudevand har elven delvis været bortleiet
for stangfiske. Leiesummen har været forskjellig, da de
faststaaende fangstindretninger som regel har været indtat.
Resultatet har været nogenlunde godt. Det avhænger forøvrig hvert enkelt aar av hvor lav vandstand om sportsfisket kan drives, da elven gjennomgaaende er flaa (grund).
3) Fra land, undtagen Grudevand hvor baad kan anvendes.
4) Elven er let tilgjængelig, saavel tillands som tilbaads.
5) Fra juni til august; best i juli og sist i august (formentlig
ogsaa meget senere).
6) Laks 6-8 kg; 15 kg; 15-18 kg.
Sjøørret 2-4 kg; 6 kg.
7) De beste fiskeplasser:
- Kværnhushølen ca. 20-30 m lang,
- Torvhølen
ca. 25-35 m lang,
- Buahølen
ca. 3-400 m lang,
- Krossen
ca. 50-60 m lang,
- Østhøl		
ca. 5-600 m lang,
- Boreelven
ca. 7-800 m lang,
- Krokhøl
ca. 4-500 m lang,
- Blokhøl
ca. 30-40 m lang,
- Grudevandet ca.2 1/2 km langt.

fra sjøen ca. 200 m
”
ca. 400 m
”
ca. 2 1/2 km
”
ca. 3 km
”
ca. 4 km
”
ca. 6 km
”
ca. 6 1/2 m
”
ca. 7 km

Ovenfor Grudevandet adskillige gode fiskeplasser. Længere op i elven er dog hølerne mindre. Fisken staar som regel
mellom stenerne uten nogen bestemt plass.

b. Lokale Forhold m.m.
8) Hvor mange Fiskerieiere findes der ?
9) Er der Adgang til bekvemt Logis ? Til hvilken Pris
?
10) Hvor mange Værelser ?
11) Hvilke Levnetsmidler kan faaes paa Stedet ?
12) Hvor langt ligger Stedet fra Dampskibsanløp, og
hvor ofte anløbes dette ?
13. Er mange paa Stedet vant til at mottage Reisende
eller Sommergjæster ?
14. Er der Adgang til at erholde Hest og Kjøretøi,
enten for Fisketure eller iøvrigt ?
15. Er der noegn paa Stedet, der taler fremmede Sprog
?
16. I Tilfælde Forhandling om Leie af Elven, til hvem
kan man da henvende sig ? Taler eller skriver ved
kommende fremmende Sprog ?
17. Angiv saavidt muligt tilnærmelsesvis den sædvanlige aarlige Leieafgift for Elven ?

c. Andet der kan være af Interesse for Sportsmænd m.V.

8) 8.
9) Ja, paa Sæle gaard hos Gabriel Sæle samt længere op
ved elven hos Karl Grudes enke. Prisen er moderat.
10) Saa mange der ønskes.
11) Almindelige landsvarer samt let adgang fra Stavanger.
12) 24 km fra Stavanger. Fra Klep st. 6 km til Sæle og 3 km
til Grude.
13) Ja, til dels fra Stavanger m.fl. steder.
14) Ja, saavel hos Gabriel Sæle som hos Karl Grudes
enke.
15) Lars Østensen Sæle taler lidt engelsk.
16) Henvendelse kan ske til Lars Sæle, Klep pr. Stavanger;
han taler, men skriver lite engelsk.
17) Da elven hittil ikke har været bortleiet udelukkende til
sportsfiske, kan leiesummen ikke opgives. Skulde den hele
elv bortleies med samtlige fiskerettigheter antages det, at
leien vilde andrage til 800 á 1000 kr aarlig.
- Kommentar A. Landmark: Uten tvil meget mere - mange
ganger mere).
Men uten sælefisket og de faststaaende fangstindretninger vil leien nli betydelig billigere. Sømme og Normann i
Stavanger har saaledes en mindre strækmimg ved Aarstad
og Kaldberg for ca. 300 kr. pr. aar.

Om høsten kan der være adgang til litt jakt efter fuglevildt;
forøvrig frembyr trakterne ikke meget av interesse for
fremmede.
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