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Information från Östgöta Kräftprojekt 
Kräftsäsongen pågår för fullt. Fisket anses av de flesta som medelbra, vilket 
betyder betydligt bättre än i fjol. Många tycker sig också se att det är mer stora 
kräftor i år. Vi hoppas att detta är något positivt, och att det motverkar den 
trend som många talar om, men ingen egentligen kan visa, att det förr om åren 
har blivit mer och mer småkräftor. 

Provytor 
De provytor som vi la ut i fjol, fiskas även i år av våra duktiga provvärdar. Det 
är först efter denna säsong som man kan börja titta närmare på vad det möjli-
gen kan bli för resultat. Det finns ingen liknande undersökning gjord i Sverige, 
så det ska bli mycket intressant att se hur det går. 

Säsongen 
Kräftfisket har nu pågått ett tag. Många är nöjda med sitt fiske hittills. Mer 
kräftor än förra året, och större andel stora kräftor tycker de flesta. Vissa vatten 
var lite tröga i starten, då antagligen ömsningar fortfarande pågick. 
 
Vissa trodde före säsongen att det skulle bli sent efter den kalla sommaren. 
Men dels så inleddes våren tidigt, med mycket värme, vilket ledde till att yng-
len kläcktes riktigt tidigt, framförallt i små vatten. Och dels så var inte juni 
speciellt kall egentligen, bara ganska blöt. Juli var sen ännu varmare, vilket är 
bra. Så som det ser ut nu, får man betrakta säsongen som normal, vad avser 
tider och fångster. 
 
Dock, i vissa små, grunda och näringsrika vatten uppstod syrgasbrist i augusti. 
När vattentemperaturen når 26°C och det är lugnt väder dag efter dag, då kan 
kräftorna börja dö. Ett stort vatten som drabbades av detta är Hjälmaren. Men 
ofta är detta ett problem som kan se värre ut än det är. Man kan hitta döda kräf-
tor i burarna, om det går i mycket kräftor. Det beror på att när alla kräftor sam-
las, äter och hetsar runt, så förbrukar de allt syre i en liten sfär runt buren. Men 
det betyder inte att kräftorna dör ute på bottnarna för det. Där står de mer åt-
skilda, och när syret avtar kan de gå ur sina hålor, de kan gå ner i ämnesom-
sättning, och de kan söka sig mot grundare bottnar närmare ytan, eller mot 
djupare och kallare bottnar. 

Vättern 
Den 25 augusti inleddes allmänhetens fiske i Vättern. Kräftfisket i Vättern har 
på några år vuxit från noll, till en mycket stor sak. På enskilt vatten, 300 meter 
ut från land, får fiskerättsägarna fiska som de vill. Utanför detta vatten ligger 
det allmänna vattnet. Här får yrkesfiskare med licens fiska hela året. Men från 
fjärde onsdagen i augusti till 14 september får allmänheten också fiska, med 
sex redskap per person. För allt detta fiske i Vättern gäller ett minimimått på 10 
cm. Man kan med rätta fråga sig varför detta minimimått finns, och framförallt 
hur fiskerättsägarna kunde acceptera denna inskränkning på sina egna enskilda 
vatten. 
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Allmänhetens fiske i Vättern är mycket omdiskuterat. Många tycker det är 
otillbörlig konkurrens att allmänheten får fiska helt gratis, då man tror att kräf-
tor säljs svart, och att det dumpar priserna för alla andra. Det är också mycket 
bråk om var den osynliga gränsen på 300 meter går, in mot enskilt vatten. Men 
med modern teknik är det inte svårt att avgöra det. Detta fiske har också mer 
eller mindre rättvist beskyllts för att sprida stora mängder signalkräftor över 
landet, där de sen har planterats ut olagligt och på så vis spridit kräftpest och 
död bland kvarvarande flodkräftbestånd. Så får det inte gå till. 

Plats på kräftnätet 
Som en del av er redan vet, kan vi tills vidare erbjuda en plats på Internet för de 
av er som har en kräftfisketuristisk verksamhet igång. Har ni idag en fungeran-
de verksamhet där ni kan ta emot kunder att fiska kräftor, tillsammans med 
olika grad av service, kan ni vara med. Hör då av er till undertecknad. För att 
se hur det ser ut, gå till www.fiskekortet.com  Kräftfiske  Kräftfiskeentreprenö-
rer i Östergötland. Detta kostar inget tills vidare, utan betalas av projektet. 

Media och allmänhetens intresse 
I Östgöta Correspondenten finns en tävling om länets längsta kräfta. Dagsläget 
kan man se på www.corren.se  Initiativet till denna tävling kommer från under-
tecknad och projektet. Tävlingen har rönt ett stort intresse, från allmänheten 
och från Corren. De är intresserade av att köra nästa år också. Får du en stor 
kräfta, se till att få med den i tävlingen. Det är en fin marknadsföring av våra 
vatten och leverantörer. Samtidigt får vi lära oss mer om hur stora kräftorna 
faktiskt kan bli. Detta är något som det annars pratas väldigt mycket om, men 
som det saknas ordentlig dokumentation kring. 
 
Över huvud taget har intresset kring kräftor i år varit mycket stort, både från 
massmedia och från allmänheten. Det ska vi vara glada för och utnyttja på bäs-
ta sätt. Svenska kräftor börjar allt mer bli ett självklart alternativ på kräftfester-
na numera. 
 
Vårt kräftprojekt är idag det största kräftprojektet i Skandinavien, så vitt jag 
vet. Det tilldrar sig därför stort intresse från många olika håll. Flera län vill få 
till egna kräftprojekt, liknande detta. Förstudier pågår också, bland annat i Öre-
bro län. Detta är positivt och roligt. Om det blir fler projekt liknande detta, 
finns stora fördelar och samordningsvinster att göra, vilket leder till ökad effek-
tivitet för alla parter. Efterfrågan på information och föredragshållning har nu 
satt fart efter sommaren. Flera möten på olika håll i landet är inplanerade, men 
detta sker inte på detta projekts bekostnad. 
 
I september kommer en större grupp från Finland till länet för att närmare stu-
dera hur vi håller på att utveckla kräftnäringen. Jag ska guida dem till några av 
er. 

Läsa mer 
Tidigare utskick från projektet, och en del annat material finns att hämta på 
www.fiskekortet.com  Om man vill läsa mer om flodkräftprojektet Astacus i 
Värmland och Dalsland kan man gå in på deras hemsida www.astacus.org  På 
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www.fiskeriverket.se kan man, med visst besvär, hitta pressinformation, in-
formationsmaterial och lagregler kring kräftor från fiskeriverket. 

Handeln 
Årets handel med kräftor tycks fungera bra. Fiskarna slipper slänga tillbaks så 
mycket småkräftor, som gjort tidigare år. Bland annat i Vättern får man i år inte 
alls så mycket kräftor med stora kräftpestfläckar på som man fick i fjol. Efter-
frågan är god, har varit det hela tiden, och allt tyder på att det kommer att fort-
sätta ytterligare flera veckor. Priserna till producent tycks också vara goda, och 
lika höga eller bättre än förra året. 
 
Allt flera vanliga livsmedelsbutiker tar också hem svenska kräftor. På många 
håll säljer man kräftorna på torsdag och fredag som levande, för dem som vill 
koka själva efter egna recept. På fredag eftermiddag och lördag säljs kräftorna 
nykokta, för direkt konsumtion. 
 
Nu mot senare delen av säsongen kan var och en fundera på om man kan profi-
lera sig och sina kräftor. Bland de importerade kräftorna finns jumbokräftor, 
som betyder att de är extra stora. Men det finns också en produkt som består av 
uteslutande romstinna honor, och de har fått mycket beröm. I kräftvatten med 
goda och etablerade bestånd ska vi inte vara rädda för att plocka mycket honor. 
Det kommer ändå alltid att finnas tillräckligt med honor för att säkra återväx-
ten. Är det mycket småkräftor i fångsterna kan det rent av vara en fördel att 
fiska hårdare på honorna. Romstinna, större och mindre honor är mycket gott, 
tycker även jag. 

Kurser 
Tillsammans med Fiskeprojekt Östergötland har vi lite förslag på kurser och 
träffar under vinterhalvåret. Vi erbjuder en informationskväll, både i södra och 
norra länsdelen, där vi närmare presenterar vad vi kan erbjuda, tillsammans 
med lite information om vad även övriga projekt har på gång. Anmäl er gärna 
till någon av informationsträffarna, så får vi lättare att ordna just de aktiviteter 
ni vill ha. 

%M|UQ�7HQJHOLQ  

Structor Miljöteknik AB 
Bettorpsgatan 10 
SE-703 69 Örebro 
Tel: (+46) 019-676 26 06 
Mobil: 070-693 04 88 
Bjorn.tengelin@structor.se 
www.structor.se  
 
Med hopp om en fortsatt bra kräfthöst!! 


