
Oplysninger om Sportsfisket  

i Søvdeelven i Sands Præstegjeld i Ryfylke 1885

1.    Er Elven i det Hele taget meget god eller kun nogenlunde tjenlig for Sportsfiske ?
2.    Har Elven tidligere været bortleiet til Sportsfiskere, og i saafald for hvilken Sum og med hvilket Resultat ?
3.    Hvor mange tjenlige Fiskepladse er der i Elven ? Giv nærmere Forklaring om de forskjellige Pladses God- 
       hed og om deres Afstand saavel indbyrdes som fra Standkvarteret.
4.    Foregaar Fiskeriet paa de forskjellige Fiskepladse fra Land eller fra Baad ?
5.    Er Adkomsten til Fiskepladsene let eller besværlig ? Til Baad eller til Land ?
6.    I hvilken eller hvilke Maaneder kan Fisket med Nytte udøves, og naar pleier det at være best ?
7.    Hvad er Fiskens sædvanlige Størrelse ? Hvor stor kan den stundom faaes ?
8.    Hvor mange Fiskeeiere  findes det ?
9.    Er der Adgang til bekvemt Logi ?
10.  Hvor mange Værelser ?
11.  Hvilke Levnetsmidler kan anholdes paa Stedet ?
12.  Hvor langt ligger Stedet fra Dampskibsanløb, og hvor ofte anløbes dette ?
13.  Er mange paa Stedet vant til at mottage Reisende eller Sommergjester ?
14.  Er der Adgang til at anholde Hest og Kjøretøi, enten paa Fisketur eller iøvrigt ?
15.  Er der paa Stedet Nogen, der taler Engelsk ?
16.  I Tilfælde af Forhandling om Leie af Elven, til hvem kan man da henvende sig ? Taler eller skriver Ved- 
       kommende Engelsk ?  
17.  Angi saavidt muligt tilnærmelsesvis den sædvanlige aarlige Leieafgift for Elven samt Husleie for Fisketi- 
       den.

Fredrik Baades svar på overnevnte spørsmål: 

ad 1. Kun nogenlunde.
ad 2. Nei. 
ad 3.  Fjotahølen, omkring 300 Meter fra Mundingen, og er denne største og besdte, og ca 5 á 600 Meter ovenfor, Næs 
             hølen, og henimod 3 Km ovenfor Udløbet findes Karfoshølen, begge disse to mindre, ikke godt at fiske. I Nordals-  
             eller Høllandselven, en udmærket høl, ved den andre Elv findes Bruhølen, men er daarlig. 
ad 4. Fra Land. 
ad 5.  Let baade tillands og tilvands. 
ad 6. Bedst med Flue, naar Fisken begynder at gaa paa Elven, nemlig sidst i Juni, men kan ogsaa faaes i Juli og Au- 
             gust. 
ad 7. 1 1/2 - 2 Kilo, men har været fisket paa 16 Kilo (med Mark). 
ad 8. 43. 
ad 9. Med Sikkerhed kan ikke oppgives noget undtagen Bakke Hotel, beliggende ude i Fjorden, 3 Km fra Elven.
ad 10. Vistnok saa mange man vil. 
ad 11. De sædvanlige paa Hoteller.
ad 12.  Stedet anløbes af Dambaad som Sommeren alle Dage i Ugen paa en nær. 
ad 13.   Ja, paa Hotellet, men ellers omkring i Bygden have Sommergjæsterne alt med sig. 
ad 14. Ja, og det gaar Vei fra Bakke Hotel.
ad 15. Gaardbruger Nymann paa Gaarden Aabø og Grubebestyrer Thorkildsen.
ad 16. Kirkesanger Tveten.
ad 17. Leien for Elven vil vistnok blive uforholdsvismæsig høi, og bør blot leie forannevnte Høler; Leien kan da muli-
gens blive 4 á 500 Kr. aarlig. Husleien paa Hotellet vil blive den sædvanlige, nemlig ca. 6 Kr. pr Døgn. 

Anmærkninger
Elven er mindre end god for Flue, men noget bedre med Mark, enskjønt Udbytet herved heller ikke stort. En Mil op i Dalen 
findes flere ganske gode Fiskevand, navnlig Dalsvandet i Aabødalen. Der er ogsaa Adgang til lidt Søfiske.    //1885/JB


