2005-10-15

Östgöta
Kräftprojekt
Information, oktober 2005

Rur al Economy and Agr icultur al S ociety of Ör ebr o County, Fabr iks gatan 8, Box 271, S E- 701 45 Ör ebr o,
S weden
Phone + 46 (0)19- 603 27 00, Fax + 46 (0)19- 10 21 33, Email info.t@ hus h.s e, www.hus h.s e/t

1

Information från Östgöta Kräftprojekt
Kräftsäsongen närmar sig sitt slut. Det har varit ett dåligt år för ganska många,
men långt ifrån för alla. Det har varit ett år med konstiga variationer, där vi inte
riktigt vet hur vi kan förklara det hela. Men när vi summerar, ser vi att det faktiskt har fiskats väldigt mycket kräftor på många håll, och att marknaden tycks
ha fungerat bra, och rullat på förhållandevis långt in på hösten.

Säsongen
Med detta utskick följer som vanligt en enkät, så vi kan få en ordentlig översyn
över hur säsongen har varit, samt få svar på lite andra frågor också. Det som vi
har hört från olika vatten varierar väldigt mycket sinsemellan, och det varierar
på ett sätt så det är svårt att förstå sambanden.
Vi trodde att fisket skulle komma igång lite senare än normalt, då våren var sen
och kall, liksom försommaren. Sen blev det ju ganska varmt en period, och kräftorna tycktes ”komma ifatt”. Så ganska många vatten var ganska bra först, för att
senare bli sämre. Detta är precis tvärt om mot förväntat.
Det är viktigt för allas kunnande att ni är snälla och tar er tid att fylla i enkäten.
Detta är den bästa, största och så vitt jag vet enda enkät och sammanställning
över kräftfisket som görs i Sverige. Och jag kommer senare att ställa samman
alla svaren och redovisa tillbaks. Förra året svarade 61 personer, vilket jag hoppas vi kan överträffa i år!

Fiskeriverket
Vi försöker väcka Fiskeriverkets intresse för kräftor som resurs. Detta är inte
lätt, då man idag lägger i stort all energi på bevarandet av flodkräftor. Men idag
utgör kräftorna en viktig och växande näring. Då detta börjar gälla även för yrkesfisket efter kräftor, ökar chansen att Fiskeriverket intresserar sig mer. I diskussionerna kring årets kräftfiske, och problemen, har vi vid ett tillfälle haft med
en representant för just Fiskeriverket till ett möte i Kinda i höstas. Vi hoppas
detta leder till ökat stöd och intresse framöver.

Turistfiske
På många håll i landet, liksom här i Östergötland, håller ju fisketurismen på att
utvecklas. Denna nya näring har framtiden för sig, och kommer att till del även
att bestå av kräftfiske. Kräftfiske som aktivitet är mycket eftertraktat, och lätt att
ta bra betalt för. Men perioden handlar ju mest om augusti och september, så det
gäller att hänga med just då.
Kräftfiske som upplevelse fungerar ju väldigt bra tillsammans med ”vanlig”
fisketurism. Men ofta kräver det att man själv är närvarande och lägger ner en
del tid på det. Men detta ska upplevas som något positivt och trevligt tycker jag.
Kräftfiske som upplevelse går det alltså att ta ganska bra betalt för, och det viktiga för kunden är inte att få mycket kräftor, utan att få kräftor över huvud taget.
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Därför är kräftfisketurism ett mycket bra alternativ för kräftvatten som inte ger
så mycket avkastning så det lönar sig med fiske för avsalu.
Kräftfiske är ett idealiskt sätt att väcka intresse hos folk som inte fiskar. Om
man tar med folk som aldrig fiskat förr, till ett vanligt sportfiske, är det viktigt
att de får fånga fisk, men det är långt ifrån självklart att det lyckas. Men med
kräftfiske är det nästan alltid garanterad fångst ju.
Om någon av er är intresserad av att utveckla fiske och turism, så pågår Fiskeprojekt Östergötland på likartat sätt som detta projekt ungefär ett år till. Vill du
diskutera, eller fråga, ring gärna projektledare Jonny Andersson, 070-32 32 690.

Projektets framtid
I augusti gick Östgöta Kräftor som projekt in i sitt fjärde och sista verksamhetsår. Detta år är att beteckna som ett utfasningsår. Jag kommer inte att kunna bistå
lika mycket, och kommer endast att kunna jobba med kräftorna drygt en dag i
veckan. Mycket av energin kommer då att läggas på att ordna en kräftkonferens.

Konferens i april
Nu är det bestämt när nästa stora kräftkonferens går av stapeln. Det blir i Jönköping, den 4-5 april 2006. Boka gärna in dessa dagar redan nu. Vi arbetar med
programmet. Konferensen blir ett samarbete mellan projektet, och några andra
parter. Orsaken till att det blir i Jönköping, är att det blev mycket bra där förra
gången, och det ligger bra till. Men, mer information kommer längre fram.

Gammalt material
Tidigare utskick från projektet, och en del annat material finns att hämta på
www.fiskekortet.com ”Kräftor i natur, bur och kultur” har blivit pop ulär att
tanka hem.
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Enkät kring kräftfisket 2005
samt lite annat kring kräftor och deras hantering
Där det är relevant, svara med betygen 1-5.
1 är mycket dåligt, 2 dåligt, 3 lagom eller normalt, 4 bra, och 5 mycket bra
! OBS! Alla svar behandlas helt konfidentiellt. Bara undertecknad kommer att
veta vad just Du har svarat!
Frågor om kräftfisket:
Hur tycker du att kräftfisket har varit i år?
Ungefär hur många procent fick du i år, jämfört med ett normalår?
Hur har det gått att sälja kräftor i år?
Har priserna ökat eller minskat i år?
Ungefär hur mycket kräftor fiskar du upp ett normalår?
Vilket pris, exklusive moms, fick du ut i år?
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Kräftfisket i år har ju varit väldigt konstigt, olika i olika vatten, och i vissa vatten bra först, och
sämre sen. Beskriv gärna lite kortfattat hur fisket sett ut hos dig.

Under vilken period fiskade du, och hur många nätter?
Om du har drabbats av nedgång, vilket år började det, beskriv gärna?
Har kräftfisket varit likartat över hela sjön i år?
Har du sett något speciellt kring skador i år?
Fanns alla storlekar i år?
När planterades dina kräftor ut första gången?
Jag är idag:
Hobbyfiskare med viss försäljning
Industrifiskare
Upplåtare på långtidskontrakt
Turistfiskeupplåtare med kringservice
Kräftfiskearrendator
Jag planerar att:
öka
fortsätta
Jag planerar att förändra min verksam mer mot:

minska

Ange helst namn:
Fiskevatten:
Vänligen returnera som elpost eller fax, eller i brev, till Björn Tengelin eller Hushållningssällskapet
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