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  Förstudie för Älvens Hus – Ett LEADER-projekt i samarbete 

med Mittuniversitetet, Ånge kommun och 16 lokala fiskevårdsområden och en 

entreprenör. 

Arbetet med förstudie för ”Älvens Hus” visar att det går att överbrygga både läns- och 

kommungränser när det gäller fiske. Det går att diskutera förvaltningsfrågor över 

gränserna. Arbetet visar också att det finns ett behov av lättförståelig information och 

utbildning om hur man förvaltar den utrotningshotade flodkräftan. Projektet har visat att 

det finns förutsättningar i vår region för att utveckla en uthållig, ekologisk verksamhet 

kring flodkräftan och fiske, men att det saknas entreprenörer i form av kunniga 

fiskeguider som kan länka samman deltagare, fiskevårdsområden och besöksnäring. 

Projektet har visat att naturum Ånge kan arbeta tematiskt över ett vidare geografiskt 

område och vara ett fönster för hela Mittlandregionen samt att naturum Ånge behöver 

förnya sin utställning för att klara detta. Projektet har visat att naturum Ånge har behov 

av att inleda nya samarbeten; både av ekonomisk och av kunskapsmässig natur. Detta är 

ett tidsödande arbete, men nödvändigt för att få till stånd en utveckling.  

 

De erfarenheter vi har fått i projektet visar att det är viktigt att låta samverkan och 

nätverksbyggande ta tid. Det tar tid att bygga upp förtroende. Vår projekttid på ett och ett 

halvt år var tillräcklig när det gällde fiskevårdsområdena, men för att inleda nya 

samarbeten för naturum Ånge var tiden för kort.  

 

Projektet har fört samman fiskevårdsområden från hela regionen i ett gemensamt nätverk 

och bidragit till ökad kunskap om flodkräftan till en bredare allmänhet genom 

”Kräftkokbok – om konsten att sköta ett kräftvatten”. Projektet har också bidragit till att 

naturum Ånge får behålla sin status som naturum och att det kommer anläggas en 

naturstig med vatten- och kräfttema i anslutning till naturum Ånge. 
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Sammanfattning 

Bakgrund till projektidén 
Mittuniversitetet, Ånge kommun, 16 fiskevårdsområden/samfälligheter samt en 

entreprenör har genomfört ett gemensamt projekt med den utrotningshotade 

resursen flodkräfta i centrum. Vi undersökte förutsättningarna för ekologiskt 

hållbar exploatering av flodkräftan i mittlandregionen, utbildade 

fiskevårdsområden/egenföretagare i skötsel av kräftvatten. Vi stärkte samarbetet 

mellan projektets aktörer och utredde vilka förutsättningar det finns för en 

utveckling av aktiviteter runt flodkräftan. Vi har ökat intresset och skyddet för 

att bevara flodkräftan. Fisket och kräftorna var huvudmålet i projektet och för att 

visa och dra nytta av det arbetet behövde naturum Ånge utvecklas till ett nav i 

mittlandregionen och fungera som ett skyltfönster för trakten. I ett första steg 

undersöktes möjligheterna till en vidareutveckling av naturum Ånge för att 
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presentera hela mittlandregionens natur med inriktning på speciella arter som ex 

flodkräfta, utter eller de stora rovdjuren.  

 

Planerade aktiviteter i projektet 
Under projektperioden skulle diskussioner ske inom/mellan fiskevårdsområden 

angående; Vilka områden som kunde tänka sig att upplåta/hyra ut kräftfiske? 

Under vilka former? Var man intresserad av att upplåta/hyra ut vatten till 

kräftsafari. Går det att kombinera med ”vanligt” fiske? Finns andra resurser 

inom fiskevårdsområdet? Vad kan man erbjuda för upplevelser? Hur ska det 

organiseras? Hur kan man samordna? 

 

Under perioden skulle projektet etablera kontakter med framtida 

samarbetspartners – besöksnäringen (boende, mat etc., naturguider), 

Vattenkraftsindustrin, Naturvårdsverket, Fiskeriverket, Länsstyrelserna i 

Jämtland och Västernorrland, Bräcke kommun, Ånge kommun, Sundsvalls 

kommun och inleda sonderingarna kring utvidgat område för naturum Ånge. En 

plan för utveckling av naturum Ånge skulle fastställas. 

 

En undersökning av biologiska förutsättningar för långsiktigt ekologiskt hållbar 

exploatering av flodkräftan inom verksamhetsområdet skulle genomföras genom 

standardiserade provfisken av fiskevårdsområdena, samt en fördjupad 

undersökning på 5 utvalda platser där överlevnad, reproduktion och tillväxt av 

kräftorna undersöktes av Mittuniversitetet. Resultatet av den biologiska 

undersökningen skulle dels rendera i en lättläst rapport till fiskevårdsområdena, 

där förutsättningar för exploatering av flodkräfta kommer att presenteras, dels 

presenteras på informationsträffar för fiskevårdsområdena. Underlag till 

utställning för Naturum skulle tas fram. 

 

De arbetsformer som utvecklades inom ramen för projektet skulle dokumenteras 

så att man kan arbeta på liknande sätt inom andra områden. 
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Genomförda aktiviteter 
De aktiviteter som genomfördes inom ramen för projektet utfördes i stort sett 

enligt planen.  

 

Styrgruppen har haft sex möten. Det första var med naturvårdsverket på plats. 

 

Fiskevårdsområdena har genomfört provfisken på mer än 40 platser under två 

års tid. De fick erbjudande om enskild rådgivning angående kräftbestånden och 

diskussioner om synen på kräftfiske/kräftturism.12 av områdena deltog. 

Projektet har erbjudit totalt fyra utbildningskvällar för fiskevårdsområdena. Två 

seminarier har hållits; det ena på temat fisketurism och flodkräfta; det andra på 

temat upplevelseturism. Under det sista seminariet delades en folder 

”Kräftkokbok – om konsten att sköta ett kräftvatten” (bilaga 1) ut. Foldern är en 

sammanfattning av utbildningen, resultaten från undersökningarna och 

kompletterat med bland annat två av deltagarnas bästa kräftrecept! 

 

Mittuniversitet har genomfört totalt 15 provfisken på 5 lokaler längs Ljungan. 

1500 kräftor märktes. Totalt fångades och kontrollerades över 3500 kräftor. 

Undersökningen visade bland annat att kräftorna i vår region växer ungefär en 

centimeter per år och att honorna inte får yngel varje år. Tre dykundersökningar 

genomfördes. Dessa visade att det är stor skillnad på överlevnaden av 

småkräftor mellan olika år. 

 

Naturumgruppen har haft fyra möten. Den har arbetat fram material för 

”Strömmande vatten i en Norrlandsälv med biflöden”, en handikappanpassad 

”ministig” riktad till barn, som kan anläggas i direkt anslutning till Naturum, 

förslag på sträckning för naturstig vid Naturum och underlag för en skoltävling. 

Gruppen har också varit i kontakt med, Fortum, Vattenfall, Statkraft, EON, 

Naturvårdsverket, Fiskeriverket, Länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland, 

Bräcke kommun, Ånge kommun, Sundsvalls kommun för att presentera sina 

idéer. 

 

Resultat av genomförda aktiviteter 
En mer ingående presentation av resultaten ges i bilaga 2 och 3. 
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Positiva effekter av projektet 
Projektet har ökat engagemang och kunskapsnivå om flodkräfta hos deltagande 

fiskevårdsområden. 

 

Projektets samarbete med ”Återintroduktion av flodkräfta till Ljungan” har 

bidragit till en bättre kontroll och utvärdering av de utsättningsinsatser som 

gjorts inom ramen för det projektet. 

 

Projektet har bidragit till en samverkan mellan fiskevårdsområden i Jämtlands 

län och Västernorrlands län. Projektet har bidragit till en ökad förståelse för att 

vattnet inte har några gränser. Fiskevårdsområdena längs Ljungan och Gimån 

har nu ett gemensamt nätverk. 

 

Projektet har genom arbetet med att utveckla en naturstig bidragit till att 

naturum Ånge har behållit status som naturum.  

 

Projektet har bidragit till ett ökat samarbete mellan naturum Ånge och 

turistbyrån i Bräcke avseende bland annat samordning av utflyktsverksamhet. 

 

Erfarenheter av projektet som kan vara till nytta för andra 
Inom ramen för projektet har det tagits fram en folder som handlar om 

kräftförvaltning, information om hur mycket kräftor växer i den här delen av 

landet och vad man ska göra om man misstänker kräftpest eller någon annan 

sjukdom i ett kräftvatten. Foldern trycktes i 100 exemplar och tog slut direkt. I 

december 2010 tog Fiskeriverket ett beslut om att trycka upp foldern för att 

distribuera den till andra landsändar!  

 

En viktig erfarenhet är att man genom lättsam och riktad utbildning kan få 

engagemang kring förvaltningsfrågor. Vi tror att vårt arbetssätt med att 

kombinera teoretiska genomgångar tillsammans med andra fiskevårdsområden 

och en expert, med praktiskt arbete i det egna området (provfiske) då man fick 

pröva sina nya kunskaper, för att sedan återknyta till teorin igen (utvärdera sitt 

fiske och kunna bedöma om det är fritt fram för fiske eller om man måste ha 

fiskestopp), kan användas inom andra sektorer där man riskerar att överutnyttja 
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en resurs (t.ex. jakt och fiske). Det märktes tydligt att när kunskapsnivån ökade, 

ökade också intresset för flodkräftan och dess miljö. Deltagarna såg vattnet med 

nya ögon! 

 

Vi har märkt hur viktigt det är att bygga upp förtroende dels mellan 

projektledare och deltagare, men också mellan deltagare. Genom att träffas vid 

utbildningstillfällen och seminarier byggdes ett nätverk upp bland 

fiskevårdsområdena. De lärde känna varandra och fick ett ökat förtroende för 

varandra. Det var ofta under fikapauserna som det egentliga nätverkandet 

skedde. Under slutet av projektperioden kunde diskutera svåra frågor som hur 

stora kräftor man får fånga, antal; Ska man ha gemensamma fångstperioder? 

tillsammans mellan olika fiskevårdsområden.  

 

Projektet har uppmärksammat att det behövs fler entreprenörer som ägnar sig åt 

fiskeguideverksamhet etc. Dessa entreprenörer behövs som en länk mellan de 

entreprenörer som ordnar mat och boende och fiskevårdsområden som kan 

tänka sig att upplåta fiske. 

 

En sista erfarenhet som vi vill dela med oss av är att det är bra (men svårt) om 

man kan arbeta allmänt – fast lokalt. Med det menar vi att försöka gå ifrån 

bytänkande och istället fokusera på funktioner och vart det finns gemensamma 

resurser. Det gäller att se till så att de resurser som finns utnyttjas på ett bra sätt. 

En del av projektet handlade om att hitta arbetsmetoder för att få naturum Ånge 

att bli viktig för hela Mittlandregionen. Detta är en riktig utmaning! Det märktes 

också i styrgruppens diskussioner. Det var inte självklart att arbetet med en 

naturstig vid naturum var viktigt också för Bräckeborna. Inom ramen för 

projektet har vi försökt arbeta enligt devisen allmänt – fast lokalt, genom att 

anordna en tävling där barn från Bräcke och Ånge kommuner, samt Sundsvalls 

kommuns landsbygd bjudits in att ta fram basfakta och ge förslag på utformning 

av informationsskyltar till den planerade naturstigen vid naturum Ånge. I 

tävlingsjuryn finns representanter från både Sundsvall (närmare bestämt Stöde), 

Ånge och Bräcke. Det var en riktig utmaning att göra tävlingsunderlaget så 

allmänt att det skulle vara intressant för vilken skola som helst, vart som helst att 

delta i tävlingen. I princip ska det inte spela någon roll att stigen råkar ligga i 

Borgsjö utan informationen som ska tas fram ska vara så pass allmängiltig att det 

skulle kunna vara vilken stig vid vatten som helst. På något sätt måste vi ha 
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lyckats eftersom skolor från både Bräcke och Ånge kommuner anmält sig till 

tävlingen. Tanken bakom det här upplägget var också att via barnen nå ut till 

föräldrar och på så sätt göra naturum Ånge känt i regionen. Om barnen varit 

med och gjort en del av naturum till ”sin” så berättar de säkert om det hemma 

och naturum kan bli ett naturum med vidare spridning och regional förankring. 

 

Projektets genomförande 

Personer som medverkat i projektet 
Projektet har haft en projektledare från Mittuniversitetet och en styrgrupp 

bestående av representanter från Sundsvalls, Ånges och Bräckes kommuner, 

Länsstyrelserna i Västernorrland och Jämtland, Fiskeriverket samt 

fiskevårdsområdena. En särskild grupp har arbetat med naturumfrågor. Totalt 

har 186 personer från fiskevårdsområden och samfälligheter längs Ljungan och 

Gimån medverkat i utbildning, seminarier och/eller provfisken. Dessutom har 

ytterligare 6 personer från fiskevårdsområden som inte deltagit i projektet, en 

lokal fiskeguide, samt personer från Destination Ljungandalen, Ånge kommun 

och Ånge Sportfiskeklubb medverkat vid seminarier. 

 

Förankring av projektet 
Projektet förankrades genom spridningen på styrgruppen. Här fanns 

representanter från Mittuniversitetet, Länsstyrelserna i Västernorrland och 

Jämtland, Sundsvalls, Ånges och Bräckes kommuner, Fiskeriverket och 

fiskevårdsområdena. 

 

Samarbeten med andra organisationer, föreningar, kommuner eller företag 
Projektet har samarbetat med ”Återintroduktion av flodkräfta till Ljungan”. 

Projekten har utbytt material och haft gemensamma informationsträffar.  

 

Projektet har samarbetat med Destination Ljungandalens fiskegrupp. 

Projektledaren har deltagit vid två av deras informationsträffar och diskuterat 

med dem, så att respektive projekt kunde komplettera och samverka med 

varandra.  

 



11 

 

  Förstudie för Älvens Hus – Ett LEADER-projekt i samarbete 

med Mittuniversitetet, Ånge kommun och 16 lokala fiskevårdsområden och en 

entreprenör. 

Nya samarbeten som uppstått under projektet 
Naturum Ånge har ett utökat samarbete med turistbyrån i Bräcke. 

Ett av fiskevårdsområdena har påbörjat samarbete med ett företag i 

besöksnäringen. 

 

Varför skulle projektet genomföras? 
Flodkräftan är en utrotningshotad art med relativt goda förutsättningar i vår 

region. Den är ansedd som en stor delikatess och lite ”finare” än andra kräftor vi 

äter. Vi ville undersöka utbredningen av fiskbara flodkräftbestånd och hur 

mycket kräftan egentligen tål här i vår region. Detta för att kunna utveckla någon 

form av verksamhet kring flodkräftan. I vår region är arbetslösheten ganska hög 

och det behövs fler födkrokar. Ett sätt är att utveckla turistnäringen. För att 

kunna lyckas med det tror vi att en viktig framgångsfaktor är att sudda ut 

administrativa gränser och arbeta i vidare perspektiv. Detta ville vi pröva med 

naturum Ånge som utgångspunkt.  

 

Vem riktade sig projektet till? 
Projektet har riktats mot fiskevårdsområden längs Ljungan och Gimån. 

Områdena har fått utbildning, byggt nätverk, samarbetat och därigenom fått 

redskap för att kunna utnyttja resursen flodkräfta långsiktigt och ekologiskt 

hållbart. De har fått kunskap om metoder för att kunna bedöma statusen på sina 

kräftfiskevatten. Nu kan de ta väl underbyggda beslut om hur mycket 

kräftfiskevattnet kan exploateras utan att hotas. En klar vinnare av detta är 

flodkräftan. 

Naturum Ånge har haft nytta av projektet genom kunskapsöverföring, 

utveckling av nya arbetsmetoder, nätverksbyggande och att den planerade 

naturstigen bidragit till att naturum får vara kvar som naturum. 

 

Vad genomfördes i projektet? 

När genomfördes projektet? 
Projektet startade i slutet av maj 2009 och avslutades den sista december 2010. 
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Vilka aktiviteter genomfördes? 
En mer detaljerad beskrivning av aktiviteterna i projektet ges i bilaga 2 och 3. 

 

Detta har gått som planerat 
Det mesta har gått som planerat. 

 

Detta har gått bättre än förväntat 
Det har varit en väldigt positiva respons från fiskevårdsområdena. De har lagt 

ner fantastiskt mycket tid i projektet.  

 

Detta har inte gått som planerat 
Det har varit svårare och tagit längre tid än förväntat att hitta samarbetspartners 

för en vidare diskussion av utveckling av naturum Ånge. Där nådde vi tyvärr 

inte ända fram, utan vi anser att det skulle behövas ytterligare något års arbete 

för att komma i mål. Det finns en grund att stå på, som vi hoppas att naturum 

Ånge tar vara på och arbetar vidare med. 

 

Det har varit svårt att få besöksnäringen intresserad och komma på seminarier. 

Därigenom har det varit svårt att etablera nya kontakter mellan 

fiskevårdsområden, entreprenörer och besöksnäring. 

 

Svårigheter och hinder under projektets gång 

Vi har funnit att biologin sätter hinder ibland och att det är sårbart att bygga en 

verksamhet på kräftor allena. Ett fiskevårdsområde hade påbörjat ett samarbete 

med en entreprenör i besöksnäringen. Man planerade ett upplevelsepaket med 

boende och exklusiv kräftsafari – men en misstänkt sjukdom bland kräftorna 

satte stopp för aktiviteten. Det var bra gjort av fiskevårdsområdet att bromsa 

aktiviteten i tid. Som tur var visade det sig att det var falskt alarm. Kräftorna var 

friska. 

 

Projektet har uppmärksammat att det behövs fler entreprenörer som ägnar sig åt 

fiskeguideverksamhet etc. Dessa entreprenörer behövs som en länk mellan de 
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entreprenörer som ordnar mat och boende och fiskevårdsområden som kan 

tänka sig att upplåta fiske. 

 

Projektmål och resultat 

Projektmål 

 17 Fiskevårdsområden/samfälligheter ha fått utbildning om flodkräftan, 

dess hot och möjligheter.  Minst en person från varje område ska ha 

deltagit i utbildningen. Områdena ska ha fått redskap för att bedöma sina 

kräftvatten utifrån ett hållbarhetsperspektiv.  

 

Resultat: Målet är uppfyllt. Nästan 200 personer från samtliga 

fiskevårdsområden/samfälligheter i projektet har fått utbildning. 

 

 En skriftlig, lättförståelig rapport ”kokbok för kräftförvaltning” som 

presenterar flodkräftan i allmänhet, men också visar på olika 

förvaltningsmetoder ska ha tagits fram och distribuerats till 

fiskevårdsområdena.  

 

Resultat: Målet är uppfyllt. Rapporten ”Kräftkokbok – om konsten att 

sköta ett kräftvatten” har skrivits. Den trycktes först i 100 exemplar som 

delades ut till samtliga fiskevårdsområden/samfälligheter vid projektets 

slutseminarium. Nu har den tryckts av fiskeriverket i 10 000 exemplar. 

 

 Kunskap om vart det finns fiskbara kräftbestånd. 

 

Resultat: Målet är uppfyllt. I Ljungans avrinningsområde finns 2 

nedfiskade bestånd som behöver återhämta sig innan det är möjligt att 

åter skatta dem, ett 30-tal bestånd är på uppåtgående och är snart fiskbara 

och 3 bestånd är fiskbara. 

 

 Kunskap om vilka bestånd som föryngrar sig. 

 

Resultat: Målet är uppfyllt. Projektet har identifierat ett 40-tal bestånd som 

är självföryngrande. 
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 Kunskap om vart det kan behövas extra åtgärder för att få fiskbara 

kräftbestånd. 

 

Resultat: Målet är uppfyllt. Projektet har identifierat ett område där 

flodkräfta tycks saknas och där det krävs extra åtgärder för att få fiskbara 

bestånd. 

 

 Kunskap om vart det finns områden där man kan bedriva ”kräftsafari”. 

 

Resultat: Målet är uppfyllt. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv är det möjligt 

att bedriva kräftsafari överallt där det finns kräftor under förutsättning att 

bestånden inte skattas för hårt så att de fiskas ut. Detta kräver ett fiske i 

liten skala där fokus ligger på upplevelsen att lägga i burar och sitta vid 

en lägereld tillsammans med en fiskeguide och vänta på att man kan vittja 

dem. Målet med fisket är inte att få upp så många kräftor som möjligt, 

utan att få en minnesvärd kväll. För att få lönsamhet i denna typ av 

verksamhet krävs att den paketeras tillsammans med mat och boende. 

 

 Kunskap om vart det är möjligt för en eventuell entreprenör att bedriva 

verksamhet utifrån resursen flodkräfta. 

 

Resultat: Målet är uppfyllt. Diskussioner har förts i alla 

fiskevårdsområden och på seminarier. Det finns både områden som är 

positiva och de som är negativa. I de flesta områden resonerar man som så 

att om någon entreprenör dyker upp, så tar man diskussion och 

eventuella beslut i styrelser då.  

 

 Ett förslag till utveckling av naturum Ånge för att visa ett större 

geografiskt område, Mittlandområdet finnas. Detta innefattar också 

förslag på aktiviteter för olika åldrar och målgrupper. 

 

Resultat: Målet är delvis uppfyllt. Ett helt färdigt förslag finns inte, men 

nya arbetssätt har tagits fram och det nya synsättet att arbeta mot ett 

större geografiskt område genomsyrar verksamheten. Förslag på 

aktiviteter för olika åldrar och målgrupper har tagits fram och beaktas i 
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utbudet. Naturum Ånge och Ånge kommun arbetar vidare med en 

utveckling av verksamheten. 

 

 Etablerade kontakter med alla intressenter och en gemensam plan för 

etappvis förnyelse av naturum Ånges utställning under de närmaste åren 

finnas. 

 

Resultat: Målet är delvis uppfyllt. Kontakter har tagits med nya 

intressenter och fördjupats, men en gemensam plan för förnyelse av 

naturum Ånges utställning har inte hunnit ta form. 

 

Projektet har gynnat miljö och hållbar utveckling 
Projektet har handlat om hur man ska kunna använda en utrotningshotad art 

(flodkräfta) på ett uthålligt, ekologiskt sätt. Ett modernt ord för detta är 

ekosystem service. Genom att ge fiskerättsägare utbildning i förvaltning, skötsel 

och skydd av flodkräfta har projektet bidragit till att göra flodkräftan i området 

mer känd, gett den en högre status och därigenom möjlighet till en bättre 

framtid. En del av naturstigen på naturum kommer också att visa flodkräftan för 

en bredare allmänhet och därigenom vidga kunskapen om arten. 

 

Projektet har arbetat med ungdomar 
Projektet har delvis fokuserat mot att ta fram arbetsmetoder för naturum Ånge 

riktade mot barn och ungdomar. Inom ramen för det arbetet genomförs en 

tävling riktad till barn i åldern 10-13 år (bilaga 4). 

 

Projektet har gynnat kompetensutveckling 
Projektet har ökat kompetensen hos fiskerättsägare avseende förvaltning, skötsel 

och skydd av i första hand flodkräfta, men metoderna kan också användas för 

andra arter.  
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Projektets mätbara resultat 
2 män under 25 år har deltagit i utbildning, 146 män över 25 år har deltagit i 

utbildning, samt 38 kvinnor över 25 år har deltagit i utbildning. 

Spridning av projektresultat 
Projektresultaten har spridits genom foldern ”Kräftkokbok – om konsten att 

sköta ett kräftvatten” (bilaga 1). Foldern finns på mittuniversitetets hemsida för 

nerladdning 

(http://www.miun.se/Global/Institutioner/NAT/Zooekologi/Kr%C3%A4ftkokbok

3.pdf) och Fiskeriverket har beslutat att trycka upp den i en större upplaga.  

 

Fiskeintresserade och andra var inbjudna till två seminarier.  

 

Projektet var presenterat med en poster (bilaga 5) på nationella konferensen för 

vattenbruk i Östersund i september, där projektledaren också höll ett föredrag 

där delar av projektet presenterades.  

 

Under våren/sommaren 2011 kommer en naturstig att anläggas vid naturum 

Ånge. Stigens basfakta och utformningen av informationsskyltar kommer att 

vara designade av barnen som deltar i projektets naturstigstävling. 

 

Projektet har uppmärksammats i artiklar i lokal press. 

”Flodkräftan ska locka turister till kommunen”, Sundsvalls Tidning, 2010-01-03 

”Fiske och flodkräftan kan utveckla naturum”, Dagbladet, 2010-05-15 

”Jobbar för kräftturism”, Sundsvalls Tidning, 2010-05-18 

”Barn designar naturstig i Borgsjö”, Sundsvalls Tidning, 2010-11-20 

”Det finns planer för utveckling av Ånge naturum”, Dagbladet, 2010-11-20 

 

http://www.miun.se/Global/Institutioner/NAT/Zooekologi/Kr%C3%A4ftkokbok3.pdf
http://www.miun.se/Global/Institutioner/NAT/Zooekologi/Kr%C3%A4ftkokbok3.pdf
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Ekonomisk redovisning 
Utgiftsslag Kostnad, kr Kommentar 

A) Löner 176 277  

B) Investeringar 0  

C) Övriga kostnader 130 255 Konsultkostnad, förtäring, möteslokaler, 
telefon, föredragshållare, märkutrustning, 
kräftburar, bilhyra och reseersättning. 

D) Indirekta kostnader 51 541  

TOTAL KOSTNAD 358073  

 
Resurser Kostnad, kr Kommentar 

Ideellt arbete 1013188  

Offentliga resurser 179157 Ånge kommun 

 

Slutsatser 
 Det går att överbrygga både läns- och kommungränser när det gäller 

fiske. Det går att diskutera förvaltningsfrågor över gränserna.  

 Det finns ett behov av lättförståelig information och utbildning om hur 

man förvaltar den utrotningshotade flodkräftan.  

 Det finns förutsättningar i vår region för att utveckla en uthållig, 

ekologisk verksamhet kring flodkräftan och fiske. 

 Det saknas entreprenörer i form av kunniga fiskeguider som kan länka 

samman deltagare, fiskevårdsområden och besöksnäring. 

 Naturum Ånge kan arbeta tematiskt över ett vidare geografiskt område 

och vara ett fönster för hela Mittlandregionen 

 Naturum Ånge behöver förnya sin utställning för att klara detta.  

 Naturum Ånge har behov av att inleda nya samarbeten; både av 

ekonomisk och av kunskapsmässig natur. Detta är ett tidsödande arbete, 

men nödvändigt för att få till stånd en utveckling.  

 

 


