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Information från Östgöta Kräftprojekt 
Kräftsäsongen är nu i princip avslutad. Nu börjar arbetet med att utvärdera 
säsongen, och kanske redan fundera lite på kommande säsong. 

Säsongen 
Årets säsong, så vitt vi vet nu, har varit betydligt bättre än förra året på de fles-
ta håll. Men det har också visat sig vara stora skillnader. Vid mina kontakter 
med en del av er under hösten tycks det som att flertalet som hade tillbakagång 
i fjol, i år har haft det betydligt bättre. Men de vatten som var mycket dåliga i 
fjol, har inte återhämtat sig något vidare. 
 
Troligen är det så att om nedgången inte varit mer än i storleksordningen 50 %, 
så hämtar det sig mer eller mindre fullt ut till nästa år, tycks det som. Men om 
nedgången varit ännu större, behövs det mer tid för att kräftorna ska komma 
tillbaks. 
 
Konstigt nog är det en del vatten som har haft fortsatt nedgång i år, samt några 
få vatten som inte känt av någon nedgång alls. I Jönköpings län, och därom-
kring, tycks den stora nedgången ha varit i år i stället. 
 
Att det är så olika i olika vatten gör att det är mycket svårt att förstå orsakerna. 
 
Många har också rapporterat om att man har fått betydligt mer stora kräftor i 
år, och inte alls så mycket små. Vi vet inte orsakerna till detta, eller om det 
betyder något. I bästa fall är det en återgång till lite bättre fördelning, i motsats 
till alla rapporter om ökad mängd småkräftor de senaste åren. 

Mediakräftorna 
Correns tävling om största kräftan har fallit bättre ut än vad jag någonsin våga-
de hoppas på. Det har verkligen skrivits mycket om kräftorna i Corren under 
hösten. Och det har bidragit till ett mycket stort intresse kring kräftor i länet.  
 

Så här stora var kräftorna som kom 
med på listan under säsongen. Vi ser 
här att det är ganska stora skillnader i 
vikt på lika långa kräftor. Det beror 
sannolikt till stor del på att en del inte 
hade två fullstora klor. 
 
Det visar också att kräftorna kan bli 
mycket stora, och sannolikt betydligt 
tyngre än dessa. Som en del såg i Cor-
ren, så fångade vinnaren efter tävling-
en även en kräfta på 265 gram, vilken 
”endast” var 16,2 cm lång. Men den 
hade två fullstora klor. 
 

I sammanhanget kan vi också notera att av de 24 kräftor som rapporterades till 
tävlingen var sju stycken fångade i Vättern, bland annat fem av de sex största. 
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Detta var inte helt oväntat. Samtidigt bör vi också notera att faktiskt flertalet 
inte var fångade i Vättern. 
 
Tanken med denna tävling var att öka intresset för länets kräftor. Och det tyck-
er jag vi har lyckats med. Vad vi vet var alla kräftor signalkräftor. Men även 
flodkräftor kan bli ordentligt stora. Vid den kräftkonferens jag deltog i nere i 
Österrike i september fanns ett antal av deras ursprungliga arter att titta på i 
några akvarier. Där fanns det flodkräftor på 14 cm, vikt okänd, men med klor 
på 9 cm. De var också mycket imponerande. 

Vättern 
Jag har fått en del synpunkter på de skriverier som setts i Corren angående 
kräftbeståndet i Vättern, och kräftorna kan tänkas minska framgent. 
 
Fiskeriverket oroar sig för att kräftorna från Vättern olagligt sprids över landet, 
och sätts ut i sjöar där det finns flodkräftor. Det finns fog för den oron. Jag vill 
påminna om att det är förbjudet att flytta kräftor till nya vatten utan tillstånd. 
Det gäller oberoende av om det redan finns kräftor i vattnet eller inte. Om sig-
nalkräftor kommer till ett vatten med flodkräftor, kommer flodkräftorna med 
säkerhet att slås ut av kräftpest. Då det aldrig går att få bort signalkräftorna 
igen, kommer ett sådant vatten i all framtid att ha mist sina flodkräftor. Detta 
ska ingen bidra till! Man få endast flytta kräftor inom det vatten där de redan 
finns. All annan flyttning av kräftor (och fisk) ska endast ske efter att man sökt, 
och fått tillstånd från Länsstyrelsen. 
 
Framtiden för flodkräftan är mycket dyster. Därför ska vi inte bidra till att det 
blir ännu värre. I Östergötland finns idag endast ett fåtal, små och lågprodukti-
va flodkräftvatten kvar. På andra håll i landet är det något lite bättre. Det görs 
en hel del arbete för att skydda alla kvarvarande bestånd, men de minskar sta-
digt. Och i nio fall av tio, gissar jag, är det olagliga utplanteringar av signal-
kräftor som är boven. Detta svärtar signalkräftans i övrigt goda rykte! 
 
Kräftorna i Vättern kommer som alla andra kräftbestånd att plana ut på en lägre 
nivå, än den nivå de har när de är som flest. Så är det i alla sjöar. Självklart 
påverkar fisket mängden och storleken på kräftorna. Men det finns inga under-
sökningar idag som visar på att kräftorna i Vättern kommer att minska radikalt. 
Kräftfisket i Vättern kommer sannolikt att vara fortsatt gott många år framöver. 
Frågan är bara hur bra det kommer att vara, och när toppen är nådd. Då Vättern 
är en mycket speciell sjö i många avseenden, och det endast finns ett provfiske 
genomfört en gång i Vättern, vet vi inget om framtiden. Det kommer i Vättern 
såväl som i andra sjöar att variera mellan åren, och på olika platser i sjön. Men 
i dagsläget finns inget som tyder på att kräftfisket ska försvinna, eller ens bli 
dåligt. 

Enkät 
Även i år önskar jag att ni fyller i och returnerar bifogade enkät. Det är mycket 
angeläget att så många som möjligt svarar, så att vi får en heltäckande bild av 
året fiske. Vi har även lite andra frågor som vi önskar få besvarade. Jag kom-
mer senare att sammanställa svaren, och redovisa dem för er, tillsammans med 
eventuella skillnader och likheter med förra årets enkät. Alla svar hanteras full-
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ständigt konfidentiellt, och kommer bara att ses av mig. Ni måste inte uppge 
vem ni är, men det är trevligt om ni gör det ändå. 

Uppköpare 
I enkäten frågas det också efter vilka uppköpare ni har. Jag är speciellt intresse-
rad om ni har en större uppköpare som sedan säljer kräftor vidare, till andra 
detaljister eller småkunder. Jag är mindre intresserad av vilka privata kunder ni 
har, där man avser att äta upp kräftorna själva. 
 
För att vi bättre ska kunna utveckla hur och vilka kräftor uppköpare vill ha 
planerar jag att gå ut med en enkät till dessa. Jag kommer då inte att uppge att 
just ni har angett att ni har sålt till honom. Syftet är att lära oss alla lite mer om 
hur marknaden ser ut efter det att kräftorna har lämnat producenten eller fiska-
ren. Kan jag få uppköparens namn och adress, eller telefonnummer, är jag 
mycket tacksam. Inkomna svar kommer sedan er alla tillgodo. 

Bete 
Jag har fått flera förfrågningar kring bete, och vilket som är bäst. Det vore in-
tressant att höra era erfarenheter. Min uppfattning är att det alltid måste vara 
färskt, och att det ska räcka länge. Därtill är det ju bra om det är lätt att få tag 
på, att hantera och billigt. Som ni kanske såg i Corren använder han som vann 
kräfttävlingen tupplår! 

Burar 
Det finns även intresse från flera att höra om vilka burar som är bra, i olika 
sammanhang. Notera gärna dina erfarenheter kring detta på enkäten. 

Föredrag 
Jag har några olika kräftföredrag som jag åker land och rike runt och håller. 
Bland annat om kräftornas kulturhistoria, då och nu. Vid medlemsmöten i fis-
kevårdsområdesföreningar eller andra större grupper kan jag om intresse finns 
kanske berätta lite, och svara på frågor. 

Gammalt material 
Tidigare utskick från projektet, och en del annat material finns att hämta på 
www.fiskekortet.com  ”Kräftor i natur, bur och kultur” h ar blivit populär att 
tanka hem. Den har snart passerat 3000 ner tankningar. 
 
Här kan man också se de av er som fått hjälp att lägga ut sin kräftfiskeanlägg-
ning till en bredare marknadsföring. 

%M|UQ�7HQJHOLQ  

Structor Miljöteknik AB 
Bettorpsgatan 10 
SE-703 69 Örebro 
Tel: (+46) 019-676 26 06 
Fax: 019-676 26 29 
Mobil: 070-693 04 88 
Bjorn.tengelin@structor.se 
www.structor.se  
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               Enkät kring kräftfisket 2004  

                  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 konfidientiellt. 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?     kg 
Vilket pris, exklusive moms, fick du ut i år?      kr 
          
Vilket kräftbete använder du?               
Synpunkter kring betet?           
                    
Vilken kräftbur använder du?               
Synpunkter kring burar?        

                    
Vem eller vilka är dina uppköpare av kräftor? Ange gärna med adresser eller telefonnummer. 
          
                    
Klarar båda parter att leva upp till överenskommelserna?         
          
                    
                    
Många tyckte det var mer stora kräftor i år, och mindre andel små. Hur såg det ut hos dig?  
                    
                    
Jag är idag:      Hobbyfiskare med viss försäljning                                               Industrifiskare   

Upplåtare på långtidskontrakt           Turistfiskeupplåtare med kringservice    

Kräftfiskearrendator          
Jag planerar att:         öka         fortsätta           minska   
Jag planerar att förändra min verksam mer mot:           
          
Ange om du vill, namn:                 
          
Fiskevatten:                   
          
Vänligen returnera som elpost eller fax, eller i brev, till Björn Tengelin eller Hushållningssällskapet 


