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(Avskrift 24/11 1921 J.B.)

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) 19 km.
b) 182 km2.
c) Stridt på en ubetydelig strekning nær strax nedenfor
Grøtheimsvandet.
d) Grøtheimsvannet beliggende omtrent 300 alen ovenfor
utløpet og er det omtrent 1/4 mil langt.
e) Grusbund og paa sine steder stenbund, især i den nederste og den øverste del av elven.
f) Klart.
g) Saavidt jeg kunde erfares findes der blot en mindre
gyteplass omtr. i midten av den øvre del av elven. Muligens gyter den dog ogsaa bak en eller anden sten i elvens
nedre løp, men dette er forresten tvilsomt. Foruten Grøtheimsvandet har laksen bare at gaa omkr. 300 alen fra
utløpet til dette vand og 300 alen fra dets øvre ende til
nærmeste foss. - Ingen isgang.

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 Grotheimsfoss 1/4 mil fra utløpet.
b) Ingen
c) Omtr. midt i elvens nedre løp findes en liten foss som
man vel faar benævne Kvernhusfoss, og her opholdes vel
laksen indtil der indtræder flom.
d) Grotheimsfossen fortsætter opver heien i flere fald, der
vistnok er adskillig over 100 fot tilsammen.
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 ?

a) Antages i slutten av mai.
b) Vites ikke.
c) Vites ikke, man antar at den i flom gaar op paa mindre
end 1/2 døgn.

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 ?

d) Best i august, dersom der her kan være tale om fangsttid.
e) Vites ikke.
f) Nei.
g) Nei.
h) Som sædvanlig i de vestenfjeldske elver.
i) Nei.

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) Man kan vel næsten si ingen, thi en enkelt gang kan det
nu hænde at man i en dam i elvens øverste del tar en eller
anden fisk med hændene og undertiden med lyster. I den
nedre del fiskes undertiden litt sjøørret og en enkelt gang
svidde med stang.
b) 23.
c) Muligens kan man si 5.
d) Ikke selve elven, men muligens kan der fiskes litt i vandet, men dette er vel ogsaa tvilsomt.
e) Nei.

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 ?
g) Kan den i Elven forekommende Laxerace skjel
nes fra Laxen i andre Laxeelve i Omegnen ?
Hvorledes ?

a) Sjøørret.
b) Næsten ikke nævneverdig.
c) For 30-40 aar siden over 10 gange større.
d) Formentlig kilenøterne.
e) Husbruk.
f) Ingen.
g) Nei.

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 skjelnes fra andre Laxeelve i Omegnen ? Hvorledes ?

VII Hvad Andet der antages at være af Interesse

a) Vasørret, rør, aal.
b) Ja, ørreten og røren fiskes om høsten med garn og kan
utbyttet regnes til 2 á 3 bismepund og omtr. det samme for
aal., der fanges i 2 aaleruser på Grotheim.

Nei !
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