Oplysninger
om Sportsfisket
i Haaelven Haa Præstegjeld og Dalernes Fogderi Stavanger Amt 1897

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 i det heletaget, paa en ubetydelig brøkdel nær,
godt tjenlig for stang eller sportsfiske.
2) Ja, en kort strækning ”Poldene” kaldet, har i flere
aarrekker været bortleid til sportsfiskere. Forrige Aar
var leien kr. 500,- mod at eierne fik den første fisk som
sportsfiskerne ikke brugte til husholdningen. I 1895 og
fiskede med stang 2 engelskmænd (leierne) paa 6 uger og 2
dage 20 Lax, 339 svidder og 69 ørret, dertil opfiskedes og
forbrugtes til husholdningen 50 svidder. Tilsammen til en
verdi af kr. 700,-.
3) Helst fra land, men ogsaa i baad fra de steder hvor
elven er saa bred at man ikke godt kan række hølene fra
land.
4) Adkomsten er let baade fra land og til baad, da begge
elvenes sider er fladt, tørt og gjevnt land.
5) I Juli, August og September, dog indtræffer flom enkelte
aar 1 á 2 maaneder tidligere.
6) Fra 2 til 6 kg. Dog har der i enkelte tilfælder været
opfisket Laxe paa op til 24 kg.
7) Som særs fremtredende fiskepladser kan nævnes:
”Haavaag”, i dennes munding, ”Poldene”, 1/4 engelsk mil
fra søen. ”Haahøllen”, 1 mil, ”Ræge”, 2 mil. ”Næsheims
høllen” og Søilands høllen, 3 mil. ”Hauglands høllen”
5 1/2 mil og ”Fosbro”, ved Fosbro faldet ca 10 engelske
mils afstand fra søen. Enhver af disse fiskepladsers længde
er fra 40 til 200 meter.
Ifølge opsynets opgave blev der i Haaelven i 1895 opfisket
10169 kg Lax til verdi av kr. 10375,35.
NB. Ifølge Fiskeristyrets Indberetning utgjorde Fisket kun
9841 kg til verdi av kr. 8712,-, hvori indflettet Haavaags
Notkast med 2355 kg til verdi av kr. 2204,-.

b. Lokale Forhold m.m.

8) 122 styk.

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 ?

9-12) Da Jerbanen krødser Haaelven omtrendtlig paa
midten af elven og har en stasjon paa hver side af elven,
nemlig Thime paa den nordre og Nærbø paa den søndre
side, og der paa hver stasjon er hoteller, ligesom der paa
begge steder er baade 1 og 2 etasjers huse som man er villig at leie bort. Tillige er flere af elveeierne som bor klods
ved elven villige at leie bort baade 1 og 2 værelser. De engelskmænd der har forpagtet ”Poldene” har boet dels paa
stasjonerne, og især de senere aar , hos Torger Nærland
der er gaardbruger og bor ved siden af elven. Da toget 2
ganger dagligt gaar imellom Stavanger og Egersund, saa
er der god anledning at forskaffe sig færske levningsmidler
fra byene, hvis man ikke er fornøiet med varer bøndene
kan forskaffe. Nærbø stasjon liger 38 km fra Stavanger og
Egersund.
13) Ja.
14) Ja.
15) Stasjonsmester Eriksen paa Nærbø taler flydende
engelsk og da han tillige modtager reisende har der hver
sommer opholdet sig flere engelskmænder hos ham, som
har drevet sportsfiske i Haaelven mod en liden afgift for
hver dags fiske.
16) Til at forhandle om leie og afslutte kontrakt ønsker jeg
helst man skulde henvende sig til Dem. Jeg kan riktignok
baade tale, skrive og læse lit engelsk, men jeg er ikke
stærkt nok inde i sproget til at kunde afslutte en bindende
lovlig kontrakt paa det engelske sprog.
17) Leieafgiften af Haaelven er af eierne ansadt til £ 500
pr. aar.

Optaget på Foranledning af Spørgsmaal om Bortleie af Elven til Englændere i 1896, ved Fiskeriformand Ingvald Ohnestad.

Bergen i November 1897
Joh. O Simonnæs
(sign)

