Oplysninger
		
		

om Sportsfisket
i Valdeelven Hjelmelands Præstegjeld Ryfylke Fogderi Stavanger Amt 1890
(=Ulla)

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) Kun nogenlunde, den er for strid og har få gode fiskepladse; den er dessuden storstenet og terrenget ved elvebredden er paa enkelte steder mindre passabelt.
2) Blev bortleiet i 1887. Resultatet meget forskjelligt efter
vandforholdene.
3) Fra land, som regel.
4) Tildels meget besværligt; på enkelte steder impassabelt
på grunn av fjell og skog osv.
5) Juli og august, best i august.
6) Lax 6-7 kilo, 12-16 kilo, 20 kilo (for 60-70 år siden,
1820-30). Søørret 4-6 kilo, 5-8 kilo.
7) De viktigste fiskeplasser:
- Karhakhølen ca 20-30 m lang,
- Seljehølen
ca 150 m lang, 		
- Langhølen
ca 100 m lang,		
- Fossehølen ca 10-20 m lang,
- Storhaughølen ca 15-20 m lang,
- Leifshølerne (ø og n) 2-300 m lang,
- Svahølen
ca 50 m lang,		
- Detlemahølen ? ca 70 m lang, 		
- Johølen
ca 70-80 m lang,
- Jelshølen ? ca 20 m lang,		
- Makahølen ? (ø og n) ca 20 m lang,

fra sjøen 150 m
fra sjøen 1/2 km
fra sjøen 3/4 km
fra sjøen 2 km
fra sjøen 2 1/4 km
fra sjøen 3 km
fra sjøen 3 1/8 km
fra sjøen 3 1/4 km
fra sjøen 3 1/2 km
fra sjøen 3 3/4 km
fra sjøen 4 km

Dessuten fiskes fra en del andre plasser under forskjellige
vannstande, særlig i den nedre del av elven.

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 ?

8) 9 eller 10.
9) Ja, hos landh. Jonas Førre, samt hos ........ ? nær elven.
Pris meget rimelig.
10) 11 á 12.
11) Almindelige landvarer samt adgang fra Stavanger.
12) Like ved elvemundingen, 2 gange ukentlig.
13) Nei.

b. Lokale Forhold m.m.
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.

14) Nei, kun ridehest.
15) Nei.
16) Ole Johannesen Hauge, Jøsenfjorden pr. Stvgr.
17) 3 á 400 kr årlig, det bemerkes at elven er fra 1887
bortleiet for en tid av 40 år, dog kan leieren opsi kontrakten innen utgangen av det år hvori leien betales.

På de tilstøtende høifjell er der anledning til jagt og ørretfiske. Iøvrigt er stedt meget lite besøkt av reisende eller
sportsmenn.

Bergen 1890
Joh. O. Simonnæs
(sign)

-------------------------------------------------------

Brev/rapport fra besøket av Ulla 5. september 1890:
”Hr. Fiskeriinspektøren,
Fra Valdeelven
Ved mit Besøg ved Valdeelven den 5. Setpt. d. Aa. anmodede Fiskerieierne mig om at sammenkalde et Møde i anledning
den mellom dem og Mr. Archer oprettede Leiekontrakt, men da der ikke forelaa nogen Gjenpart af den omhandlede
Kontrakt, kunde jeg ikke da uttale mig om Sagen; senere er imidlertid dette Spørgsmaal gjennom Hr. Inspektøren ialfald
foreløbig ordnet. Paa Mødet blev forhandlet om en Del andre Spørgsmaal, Elven og Fiskeret udenfor denne. Nogen Sag
foranledigede dog ingen Foranstaltning fra det Offentliges Side.”

									
									

Joh. O. Simonnæs
(sign)

