
Beskrivelse
 

over Førreelvens Vasdrag
i Hjelmelands 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 ?

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 Elve-   
        strækning?

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 ?

a) ?
b) 180 km2 ?
c) Fra Søen til Kleivene ca. 2 1/2 km No. 2 og 3, delvis 4. 
d) Nei.
e) Storstenet, indimellom mindre Rullestene; grov Bund 
helst lys nederst, øverst tæt mosbevokst der hvor Elven 
gaar stillest.
f) I Sønaaen brunt jordaktig Vand i Flomtiden.  I Nordaaen 
mer leraktig særlig i Vaarflommen.
g) Nei, ikke mange gode Gydepladse. Fisken skal gyde 
mellom de større Stene, særlig under Kleivefossen. 

a) Til Kleivene, øverst ved Førres Indmark ca. 2 1/2 km fra 
Søen. 
b) Ingen hvori Fisk gaar.
c) Nogle større Stene, samt et industrielt Anlæg nederst i 
Elven har særlig under lav Vandføring ingen gunstig Indf-
lydelse paa Fiskens frie gang. 
d) Uoverstigelig for Fisk, idet Kleivene er en Fortsættelse 
af Høifjeldet. 
e) Nei. 
f) Bortfalder
g) Bortfalder. 

a) Først i Juni. 
b) Ved Udgangen af September. 
c) 1 á 2 Dage.
d) Juni; retter sig dog efter Vandforholdene; 14. Septem-
ber.
e) September eller Oktober



f) Nei, ikke med Sikkerhed, det er antaget at Yngelen 
samler sig i smaa Stimer i Oktober i Brakkvandet og nogle 
Dage efter den er seet er den formodentlig udvandret ?
g) Nei, pleier at være kun faa. 
h) Vaarflom som regel i Slutningen af Mai eller først i Juni.
i) Ingen. 

a) Præge (Lyster) og lidt Stang. Lyster i Elven.
b) 2 Fiskeriberettigede.
c) Alle.
d) Næppe for Lax, men kan der dog fiskes til enkelte Tider 
med Mark til Agn. Med Flue er ikke gjort Forsøg. 
e) Har hidtil ikke været bortleiet og bliver vel neppe efter-
traktet for Sportsfiskere. 

a) Mest Søørret.
b) Ca. 50 kg. 
c) Har været adskillig større ogsaa ved denne Elv, der 
kunde i almindelige Fiskeaar præges op til 100 Lax aarlig 
for en mandsalder siden. 
d) De sædvanlige Aarsage, særlig Søfiske, og for en Del 
muligens Indflydelse af den ved Elven anlagde Snedkerfa-
brik. 
e) Normalt til Husbrug.
f) Prisen ca 0,60 til 1,20 kr. pr. Kilo. 

a) Adskillig Aal og kun lidt Ferskvandsørret.
b) Aal er ikke Gjenstand for Fangst og Ørret kun til Hus-
brug. 
c) Vel ikke hidttil iakttaget. 

Elven er i det Heletaget lidtet skikket for Fiskeavl; den 
Strækning, hvori Fisken gaar, er kort og Elven har ugele-
messig Vandføring. Vandet tages dessuden adskillig i Brug 
ved Fabriken nær Søen. 

   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 ?

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 ?

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 ?

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 In- 
        teresse
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