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Kräftrecept 

 

Bäckströms kräftor 

5 L vatten 

1,5-2 dl Grovsalt utan jod 

20-25 knippen krondill (gärna mer) 

1-2 tjog kräftor 

ev. 1 flaska Porter 

  

1. Skär av stjälkarna på dillen och krossa 

dem. Bind ihop dem med t.ex. ett 

bomullssnöre och lägg dem tillsammans 

med övriga ingredienser i grytan med 

kokande vatten. 

2. Låt alltsammans koka i 10-15 min. Ta 

bort dillen och låt det börja stormkoka 

igen.  

3. Tillsätt kräftorna 5 i taget. När de flyter 

upp till ytan, ta upp dem och lägg åt sidan. 

Gör så tills alla kräftorna har fått ett första 

uppkok. 

4. Låt vattnet koka upp igen. Lägg i 

kräftorna och ny krondill. 

5. När det börjat koka på nytt, låt det 

koka i ca 5-8 min beroende på storleken 

på kräftorna. 

6. Kyl kastrullen med kräftor o lag 

så snabbt som möjligt. 

  

Smaklig Spis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kräftor från Boxholm 

6 liter vatten 

3dl grovt salt  

1 gul lök 

honung eller 10-12 sockerbitar  

mycket dillkronor 

Upp till 50 kräftor 

1. Koka upp alltihop med en rejäl knippa 

krondill. 

2. Koka ca tio minuter 

3. Ta upp dillen. 

4. Stormkoka och tippa i kräftorna snabbt .  

5. Lägg i en ny omgång dill och lägg på 

locket 

6. Koka på svag värme efter uppkok. 

Koktiden är 8-12 minuter, beroende på 

hur mycket kräftor som kokas.   

7. Kyl kräftorna direkt. Ställ ner kastrullen 

i kallt rinnande vatten.  

8. Ställ kastrullen svalt över natten, gärna i 

jordkällare. 

Sen är det bara att suga och äta. 

Hälsningar från Boxholm. 

 

 

OBS! ”Tvätta” kräftorna genom att låta dem gå i en balja 

med vatten innan ni kokar dem. Byt vatten några gånger.



Kräftans biologi – två 

arter  

I Sverige finns två kräftarter. Flodkräftan 

(Astacus astacus) finns i stora delar av 

Europa. Den har funnits i Sverige sedan 

istiden medan Signalkräftan (Pacifastacus 

leniusculus) kom från USA på 1960-talet.  

 
Bild 1 Flodkräfta. Mellan huvudet och 

ryggskölden finns det små taggar som man kan känna med 

fingret (A). Det finns en röd ”prick” mellan klofingrarna (B). 

Flodkräftan är ursprunglig i Europa. Bild: Linda Nyman.  

Kräftorna lever på bottnen i sjöar och 

vattendrag. De äter småkryp och växter. 

På dagen gömmer de sig bland stenar och 

håligheter. Oftast letar de mat på natten.  

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2 Signalkräfta. Den är slät mellan huvudet 

och ryggskölden (A). Det finns en vit fläck mellan 

klofingrarna (B). Signalkräftan är en alien - en främmande 

art i Europa. Den får inte planteras ut i Norrland. Bild: 

Linda Nyman. 

Mink, gädda, abborre och en del sjöfåglar 

äter kräftor. Någon gång på sommaren 

ömsar de skal och blir större. Om det är 

varmt ömsar de oftare. Därför växer 

kräftor långsammare i Norrland än i södra 

Sverige. De könsmogna hannarna växer 

snabbare än honorna. I Ljungan kan 

fångstbara hannar växa ungefär 10 mm per 

år och honorna 8 mm. När kräftorna har 

mjuka skal gömmer de sig eftersom de är 

lätta att fånga och äta då. På hösten parar 

sig kräftorna och honorna går med rom 

under stjärten ända tills ynglen kläcks 

någon gång på sommaren året efter. 



Varma somrar är kläckningen tidigare än 

kalla. Ju tidigare kläckning desto bättre går 

det för ynglen att hinna växa till sig innan 

vintern och då överlever de bättre.  Vissa 

år klarar bara några få yngel att överleva 

vintern. I Norrland lägger inte 

kräfthonorna rom varje år. Det beror 

bland annat på; ålder, födotillgång, storlek, 

och vattentemperatur. 

 
Bild 3 Honan med ägg under stjärten. Lägg märke till 

spermatoforen på nedre bilden. Den är kvar på stjärten 

sedan parningen. Bild: Jenny Zimmerman 

Många av de honor som haft ägg och yngel 

under sommaren hinner inte producera 

nya ägg till hösten. Sammantaget betyder 

det att 5-6 år efter kalla vintrar och 

somrar kan det bli dåliga fångster på grund 

av små årskullar. 

Signalkräftan har svårt att klara kallt, 

nordligt klimat. Det beror på störningar i 

befruktning, romsättning, romutveckling, 

sen kläckning och låg yngelöverlevnad den 

första vintern. Vid en kontroll av de 

nordligaste legala utsättningarna av 

signalkräfta i Sverige hittade man bara 

kräftor i knappt 1/6 av lokalerna efter 20 

år. 

Dödligheten bland små kräftor är stor, 

men även för kräftor som är större än 7 

cm kan den vara upp till 50 %. 

Enligt senaste rödlistan är flodkräftan akut 

utrotningshotad. Det beror på flera saker.  

Kräftpest är en sjukdom som dödar 

flodkräftan. Den sprids idag med 

signalkräftor men kan också spridas med 

redskap eller med fisk som flyttas från 

smittade vatten.  

Förorenat, surt eller syrefattigt vatten 

samt insektsgift kan döda kräftor.  

När man byggt om åar och älvar för 

vattenkraft eller bevattning har man ändrat 

kräftans värld. Då kan den inte gömma sig 

eller får svårt att hitta mat. Om man fiskar 

för mycket blir kräftorna blir mindre, färre 

eller kan utrotas. Risken är större i 

nordliga vatten där kräftor växer långsamt. 



Vem förvaltar kräftorna? 

Det är fiskerättsägarens ansvar att förvalta 

kräftbestånden. Det är fiskerättsägaren 

som sätter upp regler för när kräftor får 

fångas, hur stora de ska vara och hur 

många som får fångas. För att bestånden 

ska förvaltas på ett bra sätt behöver 

fiskerättsägaren skaffa sig kunskap om sina 

bestånd. Ett sätt att göra det är att 

provfiska. 

Provfiske 

För att undvika överfiske och för att lära 

känna sitt kräftvatten är det bra att 

provfiska på sitt område. För att det ska 

vara meningsfullt måste det vara 

systematiskt och likadant från år till år. Då 

kan man jämföra resultaten och se trender 

i kräftbeståndet. Ett noggrant och 

systematiskt provfiske gör att man kan dra 

vissa slutsatser om kräftbeståndet.  

Tidsperiod 

Fångstbarheten för kräftor är störst under 

augusti och september. Den traditionella 

kräftfiskepremiären var den första 

onsdagen i augusti, då fångstbarheten är 

stor. De honor som har haft yngel under 

året ömsar ofta skal då och är inte 

fångstbara. Hannar och honor som inte 

fått yngel har ömsat färdigt och är 

fångstbara. Ju längre mot hösten – desto 

fler honor blir det i fångsten och kräftorna 

blir mer välmatade.

Bild 4. Bilden visar hur man kan jämföra provfisken mellan olika år. Här kan man se beståndsutvecklingen i olika 

storleksklasser efter en återinplantering med vuxna kräftor. Lägg märke till att de kräftor som är 70-79 mm dyker upp i 
staplarna först 2010. Det är alltså först då som det går att påvisa någon föryngring. De första åren fiskar man upp de kräftor 
man satt i vattnet. 



Vad kan man få veta? 

Vid ett provfiske kan man få ett hum om 

hur många kräftor det finns i olika 

storlekar från ca 7 cm och uppåt. Kräftor 

som är mindre än 7 cm går sällan eller 

aldrig in i burarna. Man kan få veta hur 

stor andel av honorna som kommer att 

para sig under hösten, om det finns sjuka 

kräftor och om det är många skadade. 

Man kan också få veta om det är tidig eller 

sen skalömsning. Resultatet av provfisket 

beror på när man fiskar. Om kräftorna 

ömsar skal, får man få eller inga kräftor 

eftersom de då ligger stilla och gömmer sig 

och inte kan fångas. I början av augusti är 

det i norra Sverige troligen en 

överrepresentation av hannar som är 

fångstbara. Det beror på att de honor som 

har haft yngel under säsongen ömsar skal 

då. 

Man kan provfiska på olika sätt beroende 

på vilket syfte man har med provfisket.  

1. Man vill veta om det finns kräftor i ett 

vatten och var de finns! Då lägger man 

ut ett antal burar utefter strandkanten 

med ca 10 meter emellan.  

2. Man vill veta hur många kräftor det 

finns. Då lägger man ut minst tre linor, 

helst fler, med 5 burar på varje lina med 

10 meters mellanrum, vinkelrätt från 

stranden. Linorna läggs med 100 meters 

mellanrum på samma ställe år 

 

 

 

Bild 5. I den övre bilden är burarna lagda längs med 

stranden. I den undre bilden är burarna lagda vinkelrätt mot 

stranden. 

efter år och vid samma tidpunkt på året. 

Då kan man jämföra resultaten mellan 

åren och få veta hur kräftbeståndet 

reagerar på olika fisketryck, miljö- och 

klimatförhållanden.  

Genomförande 

Se till att burarna är rena och inte 

smittbärande. Ta betesfisk ur samma 

vatten som det ska provfiskas ifrån, eller 

frys agnet minst ett dygn. Ett alternativ är 

att använda pellets och betesboxar. Pellets 

måste vara värmebehandlade och smittfria. 

Välj ut minst ett ställe att provfiska vid. 

Om provfiske gjordes förra året, så lägg 

burarna på samma ställe som då. 



  

Bild 6 Hanne och hona. Hannen, till vänster 

har sina könsorgan på stjärten. De ser ut som två par extra 

ben. Honan till höger har något bredare stjärt än hannen 

och saknar ”extra ben”. Bild: Jenny Zimmerman 

Man kan passa på att undersöka om det 

finns mindre kräftor än de som går in i 

burarna genom att undersöka strandzonen 

på kvällen. Lys med ficklampa och titta 

under stenar eller andra skrymslen. 

När man tar upp kräftburarna ska man 

undersöka varje kräfta. Mät totallängd med 

hjälp av en mätsticka. Kolla om det är en 

hona eller en hanne. Kolla vilken 

skalömsningsfas kräftan är i.  

 

Om det är en hona, kolla om hon har 

några ägg och vilken färg de har.  

Äggen i honan har tre utvecklingsstadier. 

När de är omogna är de små och vita, 

sedan växer de till och blir gula (Då är de 

fortfarande omogna). Om honan ska para 

sig på hösten är äggen bruna och mogna. 

Kolla om kräftan är skadad eller sjuk.  

 

Jämför resultaten av ditt provfiske år från 

år. Detta kan göras för hand, genom att 

man delar upp kräftorna i olika 

storleksklasser med en cm emellan och 

skriver upp hur många kräftor man får i 

respektive storleksklass. Sedan ritar man 

ett diagram och jämför sina resultat mellan 

olika år. Detta kan man också göra enkelt 

med dator. Rapportera in ditt provfiske till 

fiskeriverket. Då får du också hjälp med 

att bearbeta och tolka resultaten av 

provfisket. 

 

 

Bild 7 Äggmognad. Om man tittar försiktigt 

under ryggskölden på honan kan man se om honan ska para 

sig under hösten. Bild 1 visar omogna, vita ägg, bild 2 visar 

gula, omogna ägg och bild 3 visar bruna, mogna ägg. Bild: 

Jenny Zimmerman 

Rapportering och blanketter finns på 

fiskeriverkets hemsida, 

https://www.fiskeriverket.se/service/blanke

tter/blanketterkraftprovfiske. Här finns 

också mer information om hur man kan 

lägga upp sitt provfiske. 

3 

2 1 

https://www.fiskeriverket.se/service/blanketter/blanketterkraftprovfiske
https://www.fiskeriverket.se/service/blanketter/blanketterkraftprovfiske


Kan man se om ett område håller på 

att fiskas ut? 

Det är två saker som kan hända om ett 

område fiskas ut. Det första är att 

kräftorna i beståndet blir mindre. De stora 

kräftorna ”försvinner”. Detta är vad som 

har hänt i Bild 11. 

Bild 8 Ofiskat. Diagrammet visar den procentuella 

fördelningen av de olika storlekarna på kräftor i provfisket. 

Det finns kräftor av alla storlekar. De flesta kräftorna har 

”ätstorlek”; de är större än 90 mm. Den största mängden 

kräftor är drygt 100 mm. 

Då måste man stoppa fisket under en 

period så att beståndet hinner växa till sig 

igen. Om man inte gör det, går beståndet 

in i en ny fas då återväxt och 

yngelproduktion påverkas.  

Till slut finns det så få kräftor att de har 

svårt att hitta varandra när det är dags för 

parning. Då är det risk att beståndet 

utrotas.

Bild 9 Fiskat. Diagrammet visar den procentuella 

fördelningen av de olika storlekarna på kräftor i provfisket. 

De flesta kräftorna har ”ätstorlek”; de är större än 90 mm. 

Den största mängden kräftor är drygt 110 mm. I det här 

området har man förvaltat kräftorna genom att använda sig 

av maxantal, storleks- och könsrestriktioner vid fisket. 

Bild 10 Överfiskat. Diagrammet visar den 

procentuella fördelningen av de olika storlekarna på kräftor 

i provfisket. Här syns tydligt en förskjutning av storleken på 

kräftorna. Det finns få stora kräftor. De flesta kräftorna är 

runt 90 mm. 75 % av kräftorna är mindre än 100 mm. I det 

här området har man fiskat utan restriktioner.  



Hur mycket kräftor finns 

det i vattnet egentligen?  

Det är svårt att utifrån ett enskilt 

provfiske avgöra hur många kräftor det 

finns i ett område. Ett annat sätt är att 

använda fångst- och återfångstteknik. Det 

går till så här! 

Fiska och märk alla kräftor som fångas 

med tippex eller någon annan 

snabbtorkande färg. Släpp tillbaka 

kräftorna på samma ställe som de fångats. 

Fiska ytterligare en gång. Skriv upp hur 

många märkta kräftor respektive omärkta 

kräftor ni fångar. 

Räkna sedan ut hur många fångstbara 

kräftor som finns i området genom att 

använda formeln: 

N = M * T / Å 

N = Antalet fångstbara kräftor i området. 

Det är det här du vill veta. 

M = Antalet fångade och märkta kräftor 

vid första fisket. 

T = Det totala antalet fångade kräftor vid 

andra fisket. 

Å = Antalet återfångade märkta kräftor vid 

andra fisket. 

 

Observera att kräftorna tappar sin 

märkning när de byter skal, så detta måste 

göras under en kort tidsperiod samma år 

då man vet att kräftorna inte ömsar skal. 

 

Bild 11 Märkt kräfta. Den här kräftan är märkt 

med Tippex. Om kräftan märks efter ömsning i juli, kan den 

sitta kvar till i juni året efter. 

Förvaltning – olika 

metoder 

Tjuvfiske? 

För att kunna förvalta sitt kräftvatten är 

det viktigt att ha kontroll på hur mycket 

det fiskas och på vilket sätt. En 

förutsättning för bra resultat är att 

tjuvfiske stävjas och att man tänker igenom 

hur man vill reglera fisket. Regleringen kan 

ske på många olika sätt. Olika metoder 

kan också kombineras. 

 



Storlek 

En storleksgräns innebär att man får 

behålla de kräftor som är större än ett 

visst mått. De andra läggs tillbaka i 

fiskevattnet. Tidigare fanns en nationell 

regel som innebar att bara kräftor över 9 

cm fick behållas. Tanken var att honorna 

skulle ha hunnit få yngel minst en gång 

innan de plockades bort. 

Maxantal 

Maxantal fungerar som systemet med 

fiskekvoter. Bestäm ett visst antal som får 

fiskas upp. När det nåtts avslutas fisket. 

Antal burar/antal tillfällen 

Man kan reglera hur stor fiskeinsats som 

tillåts inom området. Det går att laborera 

med hur många fisketillfällen eller hur 

många burar som tillåts. Det finns exempel 

på hur man i områden med vikande 

populationsstorlekar lyckats upprätthålla 

hyggliga fångster i burarna genom att 

minska på antalet fiskedagar och till slut 

också på antalet tillåtna burar.  

Kön 

Man kan välja att bara tillåta fiske på stora 

hannar. Det finns exempel där man fått 

god reproduktion vid en könsfördelning på 

1 hanne per 3 honor. Normalt sett går det 

en hona på en hanne. 

Take-no-zoner 

I vissa zoner tillåts fiske och i andra är det 

förbjudet. Idén är att kräftorna ska kunna 

växa till sig i de fredade zonerna och sedan 

själva flytta ut till zonerna där det är 

tillåtet att fiska. 

Statistik 

För statistik på hur många kräftor som 

fångas i området. Man kan låta de som 

fiskar anteckna hur många stora och små 

kräftor som fångas. Bra komplement till 

provfiske. 

Totalförbud 

En sista utväg att ta till om ett bestånd 

behöver återhämta sig efter för högt 

fisketryck. 

Biotopvård 

Man kan försöka förbättra för kräftorna 

genom att minska risken att bli uppäten. 

Antalet gömslen kan ökas med sten och 

grus eller tegelpannor. Ris och sly, 

speciellt från al kan ge både mat och skydd 

för småkräftor. Minska antalet fiender 

genom minkjakt och fiske efter gädda och 

abborre. 



Sjukdomar 

Kräftpest 

Kräftpest är den allvarligaste 

kräftsjukdomen. Den har orsakat kraftiga 

nergångar och utrotning av kräftbestånd i 

Europa sedan slutet av 1800-talet. Den 

orsakas av en svampalg, oomycet, som 

påverkar kräftans nervsystem. Svampen 

måste ha en värdkräfta för att överleva. 

Utan kräfta lever den högst i några veckor 

i vattnet.  

 

En flodkräfta med kräftpest beter sig 

underligt. Den blir dagaktiv, rör sig 

konstigt och till slut blir den lam. 

Flodkräftan saknar motståndskraft och dör 

inom ett par veckor efter att den smittats. 

Signalkräftan däremot kan ”kapsla” in 

sjukdomen i skalet och överleva, men 

samtidigt bli en kronisk smittbärare. 

Signalkräftan dör också av kräftpest om 

den blir utsatt för stress. 

 

Kräftpest sprids framförallt med levande 

signalkräftor. Men den kan också spridas 

med fiskeredskap, båtar och vatten som 

flyttas. Vid ett utbrott sprids svampsporer 

nedströms med vattnet.   

 

 

 

I en del sjöar och vattendrag kan man få 

återkommande utbrott av kräftpest. Det 

beror på ny smitta eller att 

sjukdomsförloppet går mycket långsamt i 

glesa bestånd i större vatten där kräftor 

som smittas efterhand. Om signalkräftor 

finns i vattnet permanentas kräftpesten så 

länge signalkräftan finns kvar och 

flodkräftan kan inte överleva. 

 
Bild 12 Kräftpestsvampen ser ut så här i 

mikroskop. Trådarna är svampens hyfer som växer in i 

kräftan. Bild: Thorbjörn Hongslo 

 

När ett vatten drabbas av kräftpest, 

förklarar länsstyrelsen vattnet som 

pestsmittat. För att skydda andra vatten 

mot smittan får man varken fånga, sälja, 

köpa eller transportera okokta kräftor i 

området. Man får inte använda betesfisk 

från området någon annanstans, eller flytta 

fiskeredskap, båtar, maskiner eller annat 

som varit i kontakt med vattnet utan att 

desinficera föremålen. 



Brandfläcksjuka 

 

Bild 13.  Kräftor med brandfläckssjuka. Bilder: Harri 

Kokko 

Sjukdomen orsakas av en svamp och ger 

bruna eller svarta fläckar i kräftans skal. 

Den är kronisk, men inte dödlig. I täta 

bestånd kan den vara mycket vanlig. 

Porslinssjuka 

Sjukdomen orsakas av en parasit. Kräftans 

muskler blir vita och porslinsaktiga. 

Kräftan blir mindre rörlig. Sjukdomen är 

dödlig på sikt och sprids när sjuka kräftor 

äts upp av friska kräftor men också via 

infekterat vatten. Om man hittar kräftor 

med porslinssjuka bör de plockas bort från 

vattnet för att hindra smitta. 

 

Bild 14.  Flodkräfta som dött av porslinssjuka. Lägg 

märke till att den är alldeles mjölkvit under skalet. Bild: 

Jenny Zimmerman 

Psorospermium haekkeli 

  

Bild 15. Uppförstoring av parasiten Psorospermiun 

haekkeli i huden på e n flodkräfta. Den svarta ovalenpå 

bilden är parasiten. Bild: Thorbjörn Hongslo 

Sjukdomen orsakas av en parasit. 

Spridningen är oklar, men troligen sprids 

den genom att sjuka kräftor äts upp av 

friska kräftor. Sjukdomen sätter ner 

kräftans immunförsvar och gör den 

mottaglig för andra sjukdomar.



Smittskydd 

Det allra bästa är naturligtvis om kräftorna 

inte blir sjuka. För att mota olle i grind 

måste man arbeta förebyggande. Ett sätt är 

att informera om att det finns flodkräftor i 

ett vatten och vad man ska göra för att 

skydda kräftorna. Man kan ge information i 

samband med att fiskekort säljs.  

Det gäller att ha kräftorna i åtanke även 

när det gäller andra aktiviteter i området. 

Ett exempel är att vid fisketävlingar bara 

tillåta betesfisk från samma vattenområde. 

I samband med kräftfiske bör man 

tillhandahålla burar till de som köper 

kräftfiskekort och inte tillåta andra burar.  

Desinficering 

Desinficering av redskap och båtar är en 

viktig smittskyddsåtgärd. Det finns lite 

olika metoder: 

Fullständig torkning av redskapen i 70° 

bastu under 1-5 timmar. Ett alternativ är 

att låta burarna lufttorka under lång tid. 

Spritning med 70%-ig sprit. Blanda 1 del 

vatten med 3 delar T-röd. Sänk ner 

redskap i minst 20 minuter. 

Frys redskapen i minst ett dygn. 

Koka redskapen under lock i minst 5 

minuter. 

Större föremål som båtar kan tvättas av 

med hjälp av högtryckstvätt med minst 

80°-igt vatten eller ångtvätt. Ett alternativ 

är att tvätta föremålet med T-röd. (Källa: 

Fiskeriverket) 

 

Lagstöd för smittskydd 

I förordningen om fisket, vattenbruket och 

fiskerinäringen står att man inte får 

använda kräftburar i ett vatten och flytta 

dem till ett annat utan att desinficera dem. 

Man får varken sumpa kräftor, kasta 

kräftor och kräftdelar, göra ren utrustning 

eller kasta emballage som varit i kontakt 

med kräftor i något annat vatten än där de 

fångats. 
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Akutlista  

Vid misstanke om sjukdomar i ett 

kräftvatten ska man GENAST kontakta 

fiskerikonsulenten på länsstyrelsen. 

Min fiskerikonsulent heter: 

 

 

Telefonnummer: 

 

Mobiltelefonnummer: 

 

 

 

Vid behov kan man kontakta jourhavande 

vid fisksektionen på SVA, Statens 

Veterinärmedicinska Anstalt, på telefon 

018-674471.  

http://www.sva.se/sv/navigera/Djurhalsa/Fis

k/Krafto-och-kraftsjukdomar/Misstanke-

om-kraftpestsmittade-flodkraftor/ 

Vid plötslig kräftdöd finns det sällan några 

kräftor att undersöka. Det gäller att 

handla snabbt! 

Om ni hittar sjuka eller döda kräftor: 

Spara den sjuka/döda kräftan. 

1. I kyla. Lägg den i närheten av 

kylklampar. Den bör skickas för 

analys inom något dygn. 

2. Konservera i sprit. Lägg den i en 

blandning av T-röd+1/3 vatten för 

att konservera kräftan. 

Det bästa är att kyla kräftorna eftersom 

sprit dödar allt som finns på kräftan. Då 

går det inte att odla fram eventuella 

smittämnen på lab. 

Ibland kan man behöva sumpa kräftor för 

att se om det finns någon sjukdom i 

vattnet. Om du saknar sump – använd en 

bur och fäst ihop den med påsklämmor. 

Ett annat alternativ är att ta botten från en 

PET-flaska och ersätta den med nät. Mata 

kräftorna med allöv, fisk och kokt potatis. 

Kolla av kräftorna i sumpen ofta så att de 

kan skickas in för analys meddetsamma 

som de visar tecken på sjukdom. 

   

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 


