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Kräftbrev nr 1, 2016 inom Hushållningssällskapets Kräftguide 
 

 
Nu är Kung Bore här och med den summerar vi kräftåret 2015, gör en kort 

tillbakablick, och tar ny sats inför 2016 års säsong. Jag hoppas att du som varit 

med tidigare vill fortsätta att vara med samtidigt som vi nu tar ett större tag i 

att hitta fler deltagare. Det är ett stort intresse för kräftor ute på landsbygden 

och jag hoppas att många vill vara med och lära sig mer om dessa fascinerade 

läckerheter. Vi har drivit Kräftguiden ett antal år nu och jag kan lova er att vi 

har roligt när vi ses, ute vid dammar, sjöar och på olika anläggningar. En nyhet 

inför 2016 är att vi kommer marknadsföra de företag/FVOF som säljer kräftor 

eller kräftfiske. Detta kommer att ske via en presentation på Internet, kanske 

skulle man kunna ha en gemensam portal eller hemsida. Vi kommer även gå 

igenom hur man kan mata kräftor och gynna kräftorna genom fiskevård. 

Exempel kommer att visas i fält.  

 

Kräftguiden kan bli en nytändning/uppstart för ert företag/kräftintresse.  

Välkommen du också 2016! 

 

 

 
Vad händer kräftåret 2016! 

 
Inför årets säsong så ska vi försöka få fler deltagare. Vi kommer genomföra träffar och 
upprätthålla ett nätverk för att på så sätt sprida kunskap och lära av varandra. Kommunikation 
sker per e-post. Kräftguiden är för alla med intresse för kräftor, både de som har signalkräftor 
och de som har flodkräftor. Vattenägare i sjöar, bäckar, åar har lika mycket att hämta som de med 
dammar.  
 
Dessa delar ingår i kräftguiden:  
 

 Träffar/studiebesök 

 Kunskap om dammar och anläggning av dammar  

 Information om syrepumpar, sjöhabitat, kräftfiskevård  

 Nyhetsbrev om kräftor och kräftfiske – på gång i regionen  

 Sammanställning av fångster och utvärdering av dessa  

 Nätverk kring kräftor/kräftfiske  

 Goda exempel på kräftfisketurism   

 Information och nyheter för studier kring kräftor 

m marknadsföring för företag/FVOF som vill sälja kräftor och/eller kräftfiske 



  

Kostnaden är 1000 kr exkl. moms per deltagare.  
 

För att vara med, skicka ett mejl senast 1 mars 2016 till  
carl-johan.mansson@hushallningssallskapet.se med namn, postadress och mejladress.  
 
Vi hoppas att ni vill vara med! 
 
 
Carl-Johan Månsson 

Fiskerikonsulent/biolog 
 

Telefon: 0768-791531 

E-post: carl-johan.mansson@hushallningssallskapet.se 
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