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Dubbla känslor
inför kräftpremiär
● ●I dag är det kräftpremiär. Lokalt ser årets fiske lovande ut. Men

kräftodlare är oroade för hur det ska bli efter avslutad säsong.
Fjälkinge. 2012 tog Per Jonasson och hans fru över
faderns kräftodling i Kiaby. Dammen hade då inte
varit aktiv på nästan fem
år. Sedan dess har de rensat, restaurerat och lagt
mycket tid och pengar på
att få odlingen lukrativ.
Och det har blivit bättre
för varje år.
– Det ser bra ut inför
årets kräftpremiär. Vi har
provfiskat lite och det verkar som att vi har fler kräftor än förra året. Jag har en
teori att det lite kallare
vädret har varit bra för
kräfttillväxten. Men exakt
hur fisket blir vet vi med
säkerhet först efter avslutad säsong, säger han.

Lennart Edsman, k
räft-

f orskare vid SLU, säger att
det i princip bara är i Skåne som det kan bli för
varmt. I resten av Sverige
är kylan ett problem.
– En sval vår och sommar har gjort att ömsningar och tillväxt hos kräftorna släpar efter. Men samtidigt är ju kräftorna som
fiskas upp fler år gamla
och det är egentligen tidigare somrar som speglas i
säsongens kräftfångst.
Årets mätningar tyder
dock på att kräftfångsterna bli mindre i år, säger
han.
Och Per Jonasson är orolig – men inte så mycket
för kräftorna som för EUpolitiker.
3 augusti 2016 trädde
nya EU-förordningar för
hanteringen av signalkräf-

Trygghetslarm
lämnades på
badrummet
Enligt en lex Sarah-anmälan missade en praktikant
att placera trygghetslarmet hos brukaren över
natten. ”En allvarlig situation som vi tar på största
allvar”, säger Lotta Lindberg, tillförordnad chef
för omsorgsförvaltningen.
Kristianstad. Händel-

Signalkräftan känns igen på den lilla vita fläcken i tumgreppet
på klon.
Foto: Tommy Svensson

tor i kraft. Reglerna innebär att det är helt förbjudet
att sätta ut och odla signalkräftor.
– Man ska få ha dammar
med kräftor, och man får
sälja kräftor, men man får
inte odla kräftor. Det är
väldigt diffust. Jag har tagit bort ordet ”kräftodling” från vår hemsida för
att vara på den säkra sidan, säger Per Jonasson.

Syftet med E
U-förord-

 ingen är att stoppa spridn
ningen av invasiva främmande arter. Signalkräftan klassas som detta eftersom den bär på
kräftpesten.
– Hur ska det gå för oss
återförsäljare? Det verkar
ju som att det finns en
överhängande risk att
svenskarna får klara sig
utan svenska kräftor i
framtiden, säger Per Jonasson.
En nationell handlings-

plan med åtgärder för att
stoppa signalkräftans
spridning nationellt håller
på att tas fram av Havsoch vattenmyndigheten
och
Jordbruksverket.
Hanteringsprogrammet
ska skickas på remiss efter
avslutad kräftsäsong. I februari ska hanteringsprogrammet godkännas i EU.

”Man ska få ha dammar med kräftor, och
man får sälja kräftor,
men man får inte odla
kräftor. Det är väldigt
diffust. Jag har tagit
bort ordet ”kräftodling” från vår hemsida
för att vara på den
säkra sidan.”
per jonasson

Lennart Edsman under-

s tryker att det alltså i dag
är olagligt att driva kräftodlig, men att Sverige kan
komma att få speciella undantag av kommissionen –
så länge det finns ett väl
presenterat hanteringsprogram.
– Problemet i Sverige är
att folk sprider kräftor
olagligt. Vi måste hitta
återgärder som har effekt.

att skapa en ny rutin, säger Lotta Lindberg, tillförordnad chef för omsorgsförvaltningen.

Trygghetslarmet hittas

Rutinen handlar om ett

sedan på badrummet.
Därmed har den boende
inte kunnat påkalla hjälp
under natten.
Kommunen startade
en utredning som kom
fram till att kvällsrutinen
hade utförts av en praktikant utan ordinarie personal. Utredaren konstaterar att det funnits brister i kommunikationen.
Personalen kontrollerade inte utförda uppgifter
efter att praktikanten
gjort dem.
– Det är en allvarlig situation som vi tar på
största allvar. Efter detta
har vi kommit fram till

Lukas Ernryd

% Badtemperaturen
7 augusti
Immelns camping: 20
Ivösjön: 19
Åhus Seaside: 15
Yngsjö havsbad: i.u.
Tredenborgs camping: i.u
Luhrsjön: 18
Tydingesjön: 20
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Vilket är ditt favoritresemål i Skåne?

I en ny artikel lyfter det amerikanska modemagasinet Vogue fram Skåne som ett
hett resemål. Bland annat rekommenderas Torekov. Läs mer på sidan A20.

– Simrishamn, där
finns många trevliga
serveringar och gågator. Vi brukar åka
till Apoterkarns
Trädgård.

muntligt förtydligande
och att skapa en skriftlig
rutin kring kontrollen att
trygghetslarmet är tillgängligt för kunden.
– Vi tar ett krafttag på
våra arbetsplatsmöten
och ser också till att cheferna är informerade och
att informationen går ut
till praktikanterna. Vi vill
ta lärdom av detta.
Hur ser ni på att det inte
fanns rutin för detta?
– Det är bara konstatera att vi lyckats fånga upp
detta. Det är därför lex
Sarah finns, för att upptäcka systemfel.

lisa.axelsson@kristianstadsbladet.se

Dagens enkät

Kristianstad:

lotta Lindberg

sen inträffade i mitten
maj i år. När personal på
ett boende i Kristianstads kommun tittar till
en boende uppger hen
att larmknappen saknas.

%

Anja Lindqvist,

”Det är bara konstatera att vi lyckats
fånga upp detta. Det
är därför lex Sarah
finns, för att upptäcka systemfel.”

Siwe och Lis
Svensson, Nol:

Lisbeth Kadfors,

Fredrik Berndt,

Malmö:

Kristianstad:

– Ystad är en pittoresk sommarstad. Vi
brukar åka husvagn
runt i Skåne på sommaren. Fast i år är vi
lite lata och tar in på
hotell i stället.

– Kristianstad och
Café Fenix! Det är
andra gången jag är
här och det är så
läckert! Jag gillar
alla smågatorna och
blandningen av folk.

– Österlens Glashytta. Det är en vacker
och kreativ miljö. En
frid för själen.

Esther och Daniel
Regnér, Kristianstad:

– Yngsjö och Åhus
strand. Dit åker vi så
fort det är sol.

Dygnet

8.30: En bil med släp kör
in i ett mitträcke på E22 i
södergående körriktning i
höjd med Norje. Ingen
person skadades i
olyckan. Vägen i riktning
mot Kristianstad stängdes av under bärgningsarbetet och långa köer bildades vid platsen.

17.00: Ett strömavbrott
drabbar Eons kunder i
området mellan Kristianstad och Åhus. Det drabbade området innefattar
bland annat Viby, Rinkaby,
Horna och Fjälkinge. Vid
19-tiden hade alla kunder
återfått strömmen.

% Väder
7 augusti
Max temp 		
 25,3
Min temp 			

12,8
Temp 13.00			

20,4
Nederbörd 			
0,0 mm
Lufttryck			
 1019,6 hPa
Flödet i Helge å
25,6 m³/sek (3/8)
Vattenståndet i Helge å
 0,32 m.ö.h (4/8)

