
Oplysninger
om Sportsfisket 

  i Tengselven Ekersunds Præstegjeld Jæd & Dal Fogderi Stavanger Amt 1906      

               (Avskrift 29/11 21 - JB)
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 ?

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 ?

1) Meget god nedenfor Fotlandsfoss, efter at laksetrappen 
i beg. av 90-årene blev ferdig har også de øvrige partier 
været benyttet til sportsfiske, dog med variabelt resultat.
2) I 70-årene blev elven delvis benyttet til sportsfiske av 
reisende englendere der betalte pr. dag kr. 4-6. Noget senere 
opimot 80-årene blev elven bortleiet til englendere for kr. 
3 á 400 pr. år for elvestrekningen nedenfor Fotlandsfos-
sen. Undtagen i denne leie var da de faststående lakse-
fangstinnretninger samt karfiske og hovfiske i og under 
Fotlandsfossen. I 1885 inngikk englenderen Mr. Pelly ny 
leie for et tidsrom av 20 år således at alle faststående 
fangstredskaper blev sløyfet. Leiesummen blev fastsat 
for de første 10 år til kr. 1000 og for de neste 10 år til kr. 
1600; sportsfisket har i enkelte år vært udmerket, men der 
er fremført klage over at vedk. har vegret sig ved å medde-
le opplysninger om sin fangst. 
3) Såvel fra land som fra båt alt efter den større og mindre 
vannstand i elva. 
4) Let såvel tilbåds som tillands. 
5) Fra slutningen av mai til fredningstidens inntreden om 
høsten; best i juni og først. av juli. 
6) 4-5 kg; 6-12 kg; i fortiden 18-20 kg. 
7) De beste fiskeplasser nedenfor Fotlandsfossen:

- Osen  25-30 m lang, ved elvemunningen
- Litlehøl 20-25 m lang,  fra Søen ca 30 m
- Brohølen - Soye  250-300 m lang, fra Søen ca 600 m
- Svartehøl 180-200 m lang  fra Søen ca. 800 m
- Spinderihølen 80-100 m lang fra Søen ca. 900 m
- Hovlaget   like under Fotlandsfossen 20-30 m lang,  
  fra Søen ca. 950 m
Ovenfor Fotlandsfossen skal være adskillige gode fis-
keplasse, men efterat laksetraffen i Fotlandsfossen blev 
stengt, liten eller ingen laks standser like ved elven.

8) Nedenfor Fotlandsfossen 10; ovenfor fossen et meget 
større antal, men vites ikke hvor mange - ant. 70 á 80. 
9) Ja, såvel hos opsitterne langs elven som på hotellene i 
Ekersund. Den nuværende leier av elven Mr. Pelly har 



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 sædvan- 
      lige aarlige Leieafgift for Elven ?

c.  Andet der kan være af Interesse for Sports-
mænd m.V. 

bygget eget sportshjem på gården Tengs nær Tengsbroen. - 
Meget foskjellig efter de fordringer der stilles.
10) Så mange der ønskes. 
11) De almindelige naturalier rundt om på gårdene og i 
byen Ekersund. 
12) Ca. 6 km fra byen Ekersund, der daglig anløpes flere 
gange såvel av dampskib som jernbane. 
13) Ja, både i Ekersund og hos opsitterne nær elven. 
14) Ja, så mange der ønskes. 
15) Flere av opsitterne på Tengs og Fotland forstår litt 
engelsk. I Ekersund er flere sprogkyndige folk. 
16) Konsul Puntervold i Ekersund; ja.
17) Efter den nuværende leietids utløp ca kr. 2000 årlig for  
elvestrekningen nedenfor Fotlandsfossen. 

I Fotlandsfossen blev der i slutningen af 80-årene af et 
selskab i Egersund anlagt en laksetrappe der har vist sig 
meget effektiv, men er nu paa grund af omstendighederne 
sløifet. -
Laksetrappens anlegg, se fiskeriinspektørens innberetning 
for årene 1884-1886 s. 30, og for 1887-90 s. 21. 
Der er dessuten lett adgang til ørretfiske i mindre elver og 
fjellvann i nærheten. 
 

Bergen i december 1906
Joh. O. Simonnæs

(sign)


