Det kan verka som en motsättning att man
får fiska flodkräfta, en akut hotad art.
Men där kräftfisket är viktigt kan ett
fiskeförbud istället innebära att man sätter ut
pestsmittade signalkräftor illegalt.

Nyckelart
Där traditionen att fiska kräftor försvunnit eller
aldrig funnits, är de ursprungliga kräftarterna
ändå viktiga. Kräftor är nyckelarter i det akvatiska ekosystemet. De visar att vattnen har god
kvalitet.
Kräftor är spännande djur. De kan användas i
undervisningen om vattenmiljön på dagis och i
skolor.

Tvärtom kommer de
flesta som får fiska
flodkräftor att skydda
dom.

Vi är viktiga eftersom
vi väger många gånger mer
än alla andra bottendjur tillsammans i sjön.

På så sätt är gamla
kräfttraditioner en
förutsättning för att
det ska vara möjligt att
bevara arten.

Ta reda på mer...
Flodkräftan klassas
som akut hotad och
bestånden minskar
kraftigt.
Eftersom flodkräftan
spelar en viktig
ekonomisk, social
och kulturell roll kan
traditioner ändå vara
dess räddning.
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Kräftor i Europa
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Se upp för kräftpesten!
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Rädda vår miljö!
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Bevarande

Kultur, bevarande
och fiske

Rädda
våra inhemska kräftor
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Tradition
Under de långa fasteperioderna i klostren åt
munkarna och nunnorna kräftor. Traditionen att
äta kräftor kan ha kommit därifrån.
 nder andra halvan av
U
1800-talet åt man mer
än 5 miljoner kräftor
varje år i Paris.

Nyttjande
Flodkräfta och vitklokräfta
 en mest spridda kräftan i Europa är flodkräftan,
D
Astacus astacus. Flodkräftan är också den mest
uppskattade matkräftan.
Förr i tiden åt man
också vitklokräfta,
Austropotamiobius pallipes. Den var vanlig i
Frankrike, Spanien och
England.

Efterfrågan på kräftor
steg under 1900-talet.
Kräftfisket ökade och
kommersiell kräftodling blev en stor industri i Europa.
Det sägs att
förbudsivrarna förlorade
folkomröstningen 1922
om totalt spritförbud,
tack vare Albert
Engströms affisch
- “Kräftor kräva dessa
drycker”.

I de nordiska och
baltiska länderna
fiskar man fortfarande
kräftor och har
kräftskivor. De gamla
traditionerna lever
vidare.

När flodkräftan och vitklokräftan slogs
ut i centrala och södra Europa minskade
fångsterna. Gamla traditioner glömdes bort.
Kräftkulturen lever ändå kvar där i namn på
byar och vattendrag, i målningar, och i sagor
och sägner.

Alla vill ha oss
flodkräftor! Det är vi som
smakar bäst!

Turkisk smalklokräfta
Främmande kräftarter
Den amerikanska signalkräftan äts också men
är inte lika eftertraktad som flodkräftan. Därför
kostar flodkräftor mer än dubbelt så mycket.

Bestånden av flodkräfta började minska
redan i slutet av 1800-talet. Kräftpesten hade
slagit till. Från Turkiet exporterades stora
mängder av turkisk smalklokräfta, Astacus
leptodactylus, till fiskmarknaderna i Europa.

Kräftor användes i gamla tider som läkemedel. Man trodde att kräftorna hade helande krafter.

