
Rural Economy and Agr icultural S ociety of Örebro County, Fabr iksgatan 8, Box 271, S E-701 45 Örebro, 
S weden 

Phone + 46 (0)19-603 27 00, Fax + 46 (0)19-10 21 33, Email info.t@hush.se, www.hush.se/t 
1 

 
 
 2003-12-18 
 
 
 
 

 
 
 

Östgöta 
Kräftprojekt 

 
 

Information december 2003 
 

 

 
 



Rural Economy and Agr icultural S ociety of Örebro County, Fabr iksgatan 8, Box 271, S E -
701 45 Örebro, S weden  

Phone + 46 (0)19-603 27 00, Fax + 46 (0)19-10 21 33, Email info.t@hush.se, www.hush.se/t 
2 

 

Information från Östgöta Kräftprojekt 
Det lackar mot jul, mot förhoppningsvis lite ledighet tillsammans med nära 
och kära. Det kommer också för många av oss att bli någon liten julklapp, en 
hel del mat, och kanske också något gott att dricka ibland. Därtill hoppas jag 
för egen del att vintern snabbt som ögat återkommer, så att det blir massa finns 
snö, eller åtminstone fina isar. Släden står färdig att spänna för den nordsvens-
ka märren, så fort underlaget till åter. Men när detta skrivs ser det inte lovande 
ut. Snön försvinner snabbt när det är över 7 grader varmt ute. 
 
Julbordens tid är nu, och med familj och vänner över helgerna. Allt fler famil-
jer tar fram lite röda fina kräftor ur frysen, som en färgklick, och som en del i 
julbordet. Det finns efterfrågan på kräftor nu. Det förekommer också att man 
använder små kräftor som ren dekoration. Vårt uppdrag, när vi ser detta på 
offentliga bord, blir att intala kocken att inte köpa illröda, knöliga spanska 
kräftor för detta, utan satsa på lokalproducerat, även här. 

Kräftkonferens 
Vi planerar en mindre, regional kräftkonferens under våren. Plats, tider och 
program kommer efter helgerna. 

Vad är på gång?  
Under hösten har ytterligare informationsmöten hållit s i länet, så intressenter-
na och mottagarna kring projektet är nu över 200 personer. Intresset är gläd-
jande nog mycket stort. 
 
Ett flertal förfrågningar om att få hjälp med att utveckla turismen kring kräftor 
har inkommit. Detta är mycket positivt. När fångster och priser på industrifis-
kade kräftor, som säljs vidare till uppköpare, sjunker eller stagnerar, skapas 
istället affärsmöjligheter kring att upplåta korttidsfiske. Kräftorna får på detta 
vis ett högre värde, totalfångsten är mindre viktig, och kunden betalar även för 
att få göra själva arbetet. Kringservice ger också intäktsmöjl igheter. 
 
Likaså efterfrågas mycket råd kring utskiftning av oskiftade vatten. 

Enkät 
Med denna korta information finns också en enkät bifogad. Ni som bedriver 
aktiv kräftverksamhet; var vänliga att fyll i enkäten och returnera den. På da-
torn gör du så här: 
 
Öppna enkäten från bifogade fil i Excel. Fyll i den direkt på datorn. Spara den 
sen på din dator med dina svar inskrivna. Returnera mejlet till mig. Men innan 
du skickar måste du foga in Excelfilen med ditt enkätsvar i mejlet igen. Skicka 
sen. Det går inte att öppna filen, fylla i, och sen bara trycka på returknappen, 
för då kommer inte enkätfilen med, annat än om du alltså först stoppar in en-
kätfilen som en ny bilaga i mejlet igen. Hoppas det ska gå bra. 
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Skulle det vara problem går det bra att faxa eller posta svaret till mig också, 
förstås. 
 
En sammanställning av svaren, där man inte ser vem som svarat vad, kommer 
att göras senare. 
 
I övrigt: En riktigt God jul, och Ett Gott Nytt År!! 

Bj ör n Tengelin   
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