Beskrivelse
over Imseelvens Vasdrag (=Svielandselven)
i Høle Præstegjeld Ryfylke Fogderi Stavanger Amt 1890

I Vassdragets naturlige Beskaffenhed
a) Hvor lang er elven?
b) Nedslagsdistriktet?
c) Er Elvens løb stridt eller langsomt?
d) Danner den Søer? Hvilke? Hvor store?
e) Hvorledes er Elvebunden beskaffen ?
f) Er Vandet klart eller urent ?
g) Har elven gode Gydepladse ? Disses udstrækning
og beskaffenhed ?

a) 25 km.
b) 126 km2.
c) Fra Søen til Bakkeakeren (?) ca. 300 meter no. 2 og 3.
Fra Bakkeakeren til Liavandet ca. 200 meter no. 1 og tildels no. 2. Ovenfor Liavandet ca 1 1/2 km no. 3 og tildels
no. 4.
d) Liavandet over 2 km langt, derfra gaar en til dels gravet
Kanal ca. 150 meter til Strømtjærnene, der er ca 1/2 km,
en delvis gravet Kanal ca. 100 meter forbinder disse med
Storevandet der er ca. 11 km.
e) Grov Stenbund, svad og mindre Fosse, mellom disse
mindre Partier, hvor der er taget noget Grus og Sand.
f) Klart undtagen i Flomtiderne Vaar og Høst, da det er
meget mørkere (jernholdig myrvand).
g) I Elven er faa gode Gydepladse, men i Kanalerne mellom Liavandet og Storevandet, samt ved Udfaldsosen ved
Strømtjernerne, kan den opgaaende Fisk muligens finde
tilstrekkelige Gydepladse. Den samlede Strekning kan ikke
bestemt angives.

II Hindringer for Laxens Opgang
a) Hvorlangt kan Laxen gaa i Hovedelven?
b) Hvorlangt i enhver avf Bielvene?
c) Findes der nedenfor dette sted nogen Fos eller
annen Hindring, der vanskeliggjør eller for nogen
tid standser Laxens Opgang ?
d) Hvor høit er det (de) Fald, der afskjærer Laxens
videre Opgang?
e) Er det praktikabelt at bringe Laxen længere op?
f) Hvorlangt kan den isaafald gaa?
g) Beskaffenheden af den derved indvundne Elvestrækning?

a) Til øvre Ende af Storevandet ca 16 km fra Søen.
b) I Osalandsbeken, der falder i Hovedelven paa søndre
Side er til enkelte Tider fisket Lax, men efter at der i 1889
blev bortmineret en større Sten i Liavandsfosen skal Fisken
helst søge op i Vandet, saafremt vandstanden tillater det;
Fiske i nævnte Bek er dog meget sjeldent.
c) Liavandsfossen hindrer Fiskens Gang under liden og
midels Vandstand, ligeledes nogle mindre Fose, Øigarsfosene.
d) Der findes ingen særskilte Fald, men bliver Vandmængden saa ringe ovenfor Storevand ved Gaarden Foss at
Fisken ikke gaar lengere.
e) Nei.
f) Bortfalder.
g)Bortfalder.

III Elvens Tidsforholde
a) Naar begynder Laxen at gaa op i Vassdraget ?
b) Naar opphører Opgangen ?
c) Hvormeget tidligere sees Laxen i Vassdragets
nederste Del end i dets øverste Del ?
d) Fangsttidens Begyndelse, Kulminasjon og Ende ?
e) Naar indtræffer Gydetiden ?
f) Vides det, naar Laxyngelsen udvandrer ?
g) Pleier der være mange Vinterstøinger, og naar
udvandrer disse ?
h) Naar pleier Elvens Flomtider at indtræffe ?
i) Pleier der være Isgang ? Naar ? Voldsom ?

a) I Slutningen af Juni, retter sig dog efter Vandstanden
Elven til de forskjellige Aar.
b) Ved Udgangen af September, nogle Uger før eller senere.
c) 8 á 14 Dage alt efter Vandforholdene.
d) Under gunstig Vandstand sidst i Juni, først i August, 14.
September.
e) I September eller først i Oktober.
f) Nei, vel næppe hidtil næppe iakttaget.
g) Ja, særlig i kolde Vintre findes adskillige døde i kværnrender og under de smaa Kværnhus. De der kan komme
ud, gaar i Febr. eller først naar Vandforholdene tillader
det om Vaaren.
h) Vårflom i Marts eller April, de andre Flomtider retter
sig efter Regnmængden de forskjellige Aar og kan ofte
udeblive.
i) Isgangen ikke betydelig, som oftest ingen. Elven fryser
kun i de koldeste Vintre.

IV Fangstforholde
a) Hvilke Fangstredskaber bruges, og hvilke ere de
viktigste ?
b) De Fiskeberettiges Antal ?
c) Hvormange af disse benytte sin Ret ?
d) Er Elven skikket til Sportsfiskeri ?
e) Er den, eller har den været bortleiet til Sports
mænd ? For hvilken Sum ?

a) Kær (2), Stang og Lyster; i de senere Aar er næsten intet
fiske foregået med noget slags Redskaber. I Fortiden benyttedes Not, Slye og flere Kær.
b) I 1874 blev den hele Elv fra Søen til Liavandet solgt fra
Gaardene til Svend og Jonnas Øglande for en Kjøbesum
en Gang for alle kr. 5400,-. Brød. Øglande har senere
overdraget sin Ret til Elven til P. Johnsen i Stavanger.
Betingelser ubekjendt.
(A.Landmarks Bem.: Senere er det mig meddelt at P. Johnsen i Stavanger skal betale for den hele Elv kr. 8000, eller
aarlig kr. 450, dog uden at det sidste Beløbe - det aarlige
Avdrag (Leie) kommer ind under den oprindelige Kjøbesum, der naar Kontrakt afsluttes skal erlegges med kr.
8000. Det antages at det nærmest er til industrielle Anlæg
og ikke for Fiskeriet at P. Johnsen har Elven til Disposition).
c) d) Kun nogenlunde cfr. Sportsbeskrivelse.
d) Har ikke været anvendt for Sportsfiske.

V Laxemæmgden m. V.
a) Inneholder Elven mest Lax eller Søørret ?
b) Fangstens Størrelse i de sidste Aar ?
c) Har den tidligere været større eller mindre ?
d) Hvad Antages være Aarsagen til Forøgelsen eller
Formindskelsen ?
e) Hvorledes anvendes Fangsten ?
f) Salgsprisen ?

a) Halvdelen af hver, men dog vel mest søørret i de senere
Aar.
b) 2 á 300 kg. I og udenfor Elvemundingenkan fiskes i de
senere Aar for et Beløb af 3-400 kr. aarlig.
c) Meget større endog for blot 10 Aar tilbage. I Fortiden
4-6 Ganger saa stor.
d) Søfisket ved Kysten og for en Del smaabundne Nøter ved
Elvemundingen, samt Lyster i Elven.
e) Selges til Stavanger.
f) 1 á 1,20 kr. pr. kg.

VI Om andre Fiskearter end Lax og Søørret
m.V.
a) Hvilke andre Arter findes i Vassdraget ?
b) Ere disse Gjenstand for Fangst ? Naar ? Hvor ?
Hvorledes ? I hvilken Udstrækning ?
c) Kan den i Elven forekommende Laxerace skjel
nes fra andre Laxeelve i Omegnen ? Hvorledes ?

VII Hvad Andet der antages at være af Interesse

a) Ferskvandsørret og Aal samt Sik og Rør i Liavandet og
Storevandet.
b) Ja, fiskes med Garn i Vandene. Aal ikke, eller kun meget
lidet gjenstand for Fangst, men findes her ikke lide af den.
c) Nei, saavidt vides ikke iakttaget.

Tages Elven i bruk for påtenkte industrielle Anlæg er det
meget tvivlsomt om Fisken da kan gaa op, da den samlede
Vandmængde bliver beslaglagt som Drivkraft i Nærheden
av Søen.

Bergen 1890
Joh. O. Simonnæs
(sign.)

