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Kräftvänner!

Här kommer nu lite material om kräftor. Det gäller i första hand två rapporter
som jag gjort tillsammans med ett annat kräftprojekt, Astacus, i västra Sverige
och en bit av Norge.

Sök på www.astacus.org  Klicka på Rapporter i vänstermarginalen. Den ena
heter Fiskevårdsområden och kräftor-juridiska aspekter, och den andra
Idésammanställning kring biotopvård för flodkräftor.

Dessa rapporter är till del skrivna för att skydda och utveckla flodkräftorna.
Men då egentligen allt som gäller flodkräftor också gäller signalkräftor,
kräftpest undantaget, kan rapporterna också läsas med ”signalkräftsglasögon”.

Rapporterna ger sig inte ut för att stå för sanningen, eller hela sanningen. De
utgör en sammanställning av kunskapsläget idag, som jag och andra uppfattar
det.

Vill man läsa mer om kräftor och försurning/kalkning, och vissa försök med
återutplantering av flodkräftor, kan man söka detta på projekt Astacus hemsida.

I övrigt kan jag berätta att:
  Året säsong blev mycket dålig, sämre än vad vi trott. Men i vissa vatten
gick det mycket bra.
  Provrutorna har fiskats efter plan, på ett mycket förtjänstfullt sätt.
  Väldigt många av er har hört av er med frågor och synpunkter under
hösten och året. Detta uppskattar jag, då just detta är syftet med projektet.
  I dagsläget går detta utskick ut till 122 elpostadresser och 85
snigelpostadresser.
  Alla inom Östergötland som vill diskutera eller fråga om kräftor är
välkomna att kontakta mig. Kostnaden täcks av projektet.
  Många föreningar, och även enskilda har frågat om utskiftningar av
samfällt fiske. Jag har genom åren hjälp många med detta, men projektet kan
inte stå för kostnaderna för själva utskiftningen.
  Allt fler intresserar sig för kräftfiskeupplåtelser, och kräftfisketurism.
Kräftor ”på rot” ger ofta mer betalt än att leverera dem till kund.



Om någon mot förmodan har svårt att öppna och läsa dessa rapporter, kontakta
maria.holmberg@hush.se så kan hon posta dem till er.

Med önskan om en bra höst, och att kräftorna just har lekt framgångsrikt.
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