ÅNGE

Kräftfiskare varnas – hårda krav på
utrustning: "Ny smitta vore katastrof"

Den 18 augusti går starten för årets kräftfiskesäsong. Flodkräftans population har
sakta men säkert ökat i Ljungan efter att arten slogs ut i princip hela älven år
2000. Nu arbetar fiskevårdsområdena hårt för att motverka en ny utrotning.
Likt tidigare år kommer fiskare att tvingas låna utrustning från
fiskevårdsområdena.
– Det är för att vi är rädda för att få in smittor från andra vatten. Om båtar och
utrustning från andra vatten flyttas hit till Ljungan så kan det medföra smittor och
slå ut flodkräftan på nytt, säger Håkan Möller.
Signalkräftan hotar flodkräftans existens: "Den illegala
utsättningen måste stoppas"
Nu sätts skyltar upp vid isättningsplatser längs Ljungan med information om
utrustningskraven. Övriga fiskare uppmanas hålla utkik längs vattnet och
omedelbart kontakta tillsynsman om man misstänker att någon fiskar med privat
utrustning.
– Våra tillsynsmän har fått utökade befogenheter från Länsstyrelsen och får nu
beslagta och kontrollera utrustning. Det har ännu inte hänt, men risken är att det
blir allt mer aktuellt nu när flodkräftan och fisket ökat, säger han.
Signalkräftan bär på pest och slår ut flodkräftan, vilket fiskeområdena nu
hårdsatsar för att motverka. Men anledningen till den tidigare utplåningen av
Flodkräftan i Ljungan var inte kräftpest eftersom smittan vandrade uppströms. I
stället spås det ha varit granrost som blåst ner i vattnet och dödat arten.

Men efter ett systematisk arbete med återuppbyggnad och ett miljonprojekt som
tagit 14 år, börjar nu flodkräftan att åter få fäste i Ljungan.
– Tillväxten ser väldigt bra ut, men vi vill inte äventyra framtiden. De första
kräftorna vi satte ut har nu fått barn som fått barn, och då börjar det hända grejer.
Det vore förödande om vi skulle få smitta och flodkräftan skulle dö igen. Då tror
jag att vi aldrig mer får tillbaka den, säger han.
I år tillåts kräftfiske i hela Ljungan, förutom i Näset där det i år är förbjudet att
fiska kräftor.
– Där har fiskades det lite för hårt förra året. Populationen där är för tunn. Det
finns gott om små kräftor där, men inte de köpmogna så i år har vi ett uppehåll
just där, säger han.
Söderins hamburgerbar i Ånge har fått ny ägare: "Kommer ske
vissa förändringar"
Håkan Möller ser försiktigt ljust på flodkräftans framtid men gläds åt att arten
repat sig i Ljungan.
– Det är jätteroligt att det börjar ta fart. Även om det inte är så stort att just äta
kräftor så är det en social gemenskap kring det hela när det lyser eldar längs älven
och folk går och pratar med varandra i gårdarna. Det är en fin tradition, säger han.
Intresset för kräftans återuppståndelse har varit stort och Håkan Möller betonar
vikten av bygdens engangemang.
– Omgivningens engagemang är otroligt viktigt sådana här gånger. När kräftan
slogs ut var det en träff och lokalen räckte in till för uppslutningen var så stor. Nu

ser vi också ett stort intresse av att bevara flodkräftan i våra vatten och det är
ovärderligt med lokalt engagemang, säger han.

