Kräftfiske 2021 - TDA 4
Period i Mälaren 1/8–/9
Bonuskväll i någon av 16 andra sjöar den 2 augusti

Pris: 300 kr
Namn:
Välkommen till kräftﬁsket i Stockholm. Kräftfisket i Mälaren fick ett visst uppsving 2017 efter många års
”kräftgång”. Det var i första hand Näsfjärden som stod för vändningen. Fortfarande gäller tipset att fiska
lite djupare, ända ner till 10 m djup. I övriga sjöar på bonuskvällen var det som på senare år bra
fiske. Det är också gott om plats och den trängsel som tidigare kunde uppträdda är nu helt borta.
Har du några frågor ring gärna till oss på Idrottsförvaltningens ﬁskevård (Oliver och Sverker)
tel. 08–508 276 59 (80) eller via e-mail fiskevard@stockholm.se där du även kan
rapportera fångster.
Detta kräftﬁskekort med ert namn måste medtagas
vid varje ﬁsketillfälle och skall visas upp vid anmodan. Kräftﬁskekortet är personligt, det innebär att
du måste närvara vid ﬁsket och kunna legitimera
dig. Även TDA - 1 (karthäftet) krävs när man ﬁskar.

Om ﬁsket
Kräftﬁskeperioden i Mälaren är från den 1 augusti
kl 17.00 till den  september kl 24.00. På Skytteholmsvattnet i Långtarmen är det endast kräftﬁske
den 17 augusti kl 16.00-24.00. I Ekoln, Gorran m
ﬂ. (sidan 46-47 i TDA 1-häften) kräftﬁske 1-5
september. Du kan ﬁska under ﬂera dagar och på
olika platser enligt kartmaterialet, maximal fångst
för hela perioden är 50 kräftor. Minimimått är
10 cm mätt från stjärten till nosspetsen. Kräftor
under 10 cm skall återutsättas på fångstplatsen.
Maximalt 10 redskap/kort får användas varav
max 5 st mjärdar, resten kräfthåvar. Först på en
ﬁskeplats har företräde. Viktigt är att inte sprida
redskapen för mycket då man hela tiden måste ha
dem under uppsikt.

Även i år har vi en extrabonus-kväll. Lördagen den
2 augusti (kl 16.00-24.00) kan man även kräftﬁska
i 16 andra insjöar enlig bifogat kartmaterial. Även
i år ingår ﬁske med metspö och spinnspö under
kräftﬁsket i sjöarna den 2 augusti (kl 16.00-24.00).
I Albysjön och Öringesjön är sportﬁske tillåtet
endast för ungdomar upp till 16 år.
Tips
Beståndet består i första hand av signalkräftor, även
ﬂodkräftor förekommer. Fisket efter signalkräftor
börjar i allmänhet tidigare på dagen och djupare än
vid ﬁske efter ﬂodkräfta.
Kräftorna förvaras bäst i en hink utan vatten
(med vatten riskerar kräftorna dö av syrebrist).
Hemma kan du förvara kräftorna i badkaret
med droppande kran och en tändsticka under
avloppspluggen. Kräftor är känsliga vid högre
temperatur än 20°C.

Redskap som ej är under uppsikt behandlas av
tillsyningsmännen som olovligt lagda. Fiske är
tillåtet både från land och båt.
Viktigt är också att rapportera din fångst via
post, fax 08-508 27 799 eller via e-post till gunnar.
berglund@stockholm.se senast den 15 september.
Minimimått 10 cm

Fiskevatten
Se Mälaren i TDA-1, karthäftet där kräftvattnen är
markerade med en kräfta.
Kräftﬁske dessutom tillåtet den 2 aug kl 16.0024:00 i insjöar enligt bifogat kartmaterial, då ﬂera
av sjöarna har speciella regler och visar var man får
ﬁska är det viktigt att ta del av regler och kartor på
respektive sjö. Att betänka är trängselfaktorn som
forts. sid 2

10 cm
1

kan uppträda på vissa sjöar och att tillgången på
kräftor varierar år från år i respektive sjö.

•
•

Bra att ha med sig:
Utläggarstång, hink, pannlampa, stövlar, (allra bäst
är vadarstövlar för att kunna nå längre ut) Glöm ej
detta kräftfiskekort med karthäftet (TDA -1) som
visar var du får fiska

Koka Kräftor
Tips!
1 kg kräftor, ca 25 st
2,5 l vatten, varav en öl
0,75 dl salt = 1 dl grov salt
1-4 sockerbitar , 0-1 tsk anis

Kräftfiskeregler i korthet
• Detta kräftfiskekort (TDA 4) med TDA 1
(karthäfte) + legitimation medtages vid fisket.
• Fiske tillåts endast på markerade vattenområden,
se TDA 1 och bifogade kartor.
• Maximalt 10 redskap, varav max. 5 st mjärdar,
resten håvar i Mälaren. För övriga insjöar se
separata regler för respektive insjö.
• Maximalt 50 st kräftor större än 10 cm får
fångas under hela perioden.
• Fångstrapport insändes senast 15 september.

Rikligt med färsk krondill. Koka upp, häll i
sköljda kräftor, koka snabbt upp, låt koka i 4 min,
låt kallna snabbt i spad, låt stå till nästa dag.
Samarbetspartners

Sportfiskarna regionkontor Mälardalen,
tel 08-410 80 680
Ältens Fiskeklubb, tel 08-773 06 72

Övrigt
• Fritt handredskapsfiske med krok och lina
gäller i Mälaren. Kräftfiske är dock förbehållet
fiskerättsägaren.
• Trolling, Dragrodd och Angelfiske ingår ej
i det fria handredskapsfisket. Det upplåts på
merparten av de markerade vattnen via TDAkortet.
• Nätfiske och yrkesmässigt fiske upplåts ej.
TDAhäftet ger också rätt till dragrodd och angel,
på markerade vatten i Mälaren och i Skärgården.

Datum

Sprid inte kräftpest. Signalkräftor får absolut
inte komma i kontakt med flodkräftsjöar.
Utplantering av signalkräftor är förbjuden utan
speciellt tillstånd från Länsstyrelsen.
Fr.o.m. 2016 helt förbjudet.

Tyresö SFK, tel 08-712 30 73

Drevvikens Långsjöns FVF, tel 08-712 52 46
Magelungens FVF, tel 08-736 35 25
Botkyrka kommun, tel 08-94 24 59

Täby FVO och Täbyklubbarna, tel 08-736 35 25
Solna Stad, 08-746 10 00

Huddinge kommun, 08-535 300 00

Stockholm stad, tel 08-508 276 58, (59), (80)

FÅNGSTRAPPORT 20"
FÅNGSTRAPPORT
2017
Fiskeplats

Antal större 10 cm

Antal mindre 10 cm

Kommentar:
Namn:
Insändes till Idrottsförvaltningen, Fiskevård, Berglund, Box 8313, 104 20 Stockholm.
Fax 08-508 277 99. E-mail: gunnar.berglund@stockholm.se. Se även snabbinfo. via facebook.
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= Kräftfiske

(Centralbron och Strömbron)
(Centralbron - Karl-Johan slussen).
Kräftfiske tillåtet 1 augusti -  september.

Kräftfiske endast lördag den 2 augusti Albysjön, Tyresö
Redskap: Tillhandahålls (5 burar, 5 mjärdar+bete) av Tyresö FvF.
Anmälan krävs till: kraftfiske@tyresofiske.se
Båt kan bokas, 50 kr. Obs! Först till kvarn, begränsat antal båtar.
Samling:17.00 vid Gimmersta.
Färdväg: Tyresövägen/Albysjöväg.
Sportfiske fritt för barn upp till 16 år den aktuella kvällen.
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/VmJX½WOIIRHEWXP}VHEKHIREYKYWXMMJ}PNERHIMRWN}EV
/VmJX½WOIIRHEWXP}VHEKHIR27
EYKYWXMMJ}PNERHIMRWN}EV
Kräftfiske endast lördag den 28 augusti
i följande insjöar
6oGOWXEWN}
6oGOWXEWN}
Redskap:
10 redskap
varav varav
Redskap:
10 redskap
max 5 mjärdar,
resten håvar.
max 5 mjärdar,
resten håvar.
Färdväg:Färdväg:
DrottningDrottningholmsvägen/Bergslagsholmsvägen/Bergslagsvägen, vänster
Blackeberg,
vägen, vänster
Blackeberg,
Kanaan.Kanaan.

= Kräftﬁske
tillåtet tillåtet
= Kräftﬁske

.YHEVR
.YHEVR
Redskap:
10 redskap
varav max
5 mjärdar,
resten håvar.
Redskap:
10 redskap
varav
max 5 mjärdar,
resten håvar.
FärdvägFärdväg
från Stockholm:
Tranebergsbron
Drottningholmsvägen
alt.
från Stockholm:
Tranebergsbron
Drottningholmsvägen
alt.
Bergsslagsvägen.
Även T-bana.
ex. Åkeshov.
Bergsslagsvägen.
Även T-bana.
ex. Åkeshov.
Obs! Undermåligt ﬁske 2012.

7MGOPEWN}R
7MGOPEWN}R
Redskap:
10 redskap
varav varav
Redskap:
10 redskap
max 5 mjärdar,
resten håvar.
max 5 mjärdar,
resten håvar.
Risk förRisk
trängsel.
för trängsel.
Färdväg:Färdväg:
Från Stockholm
Från Stockholm
österut mot
Nacka.
österut
mot Järlaleden,
Nacka. Järlaleden,
sedan mot
Älta.
sedan
mot Älta.
Obs! Undermåligt ﬁske 2012.
= Kräftﬁske
tillåtet tillåtet
= Kräftﬁske

9PPREWN}R
9PPREWN}R
Redskap:
10 redskap
varav max
5 mjärdar,
resten håvar.
Redskap:
10 redskap
varav
max 5 mjärdar,
resten håvar.
Färdväg:Färdväg:
E 18 mot
Norrtälje,
sväng avsväng
mot Arninge.
E 18
mot Norrtälje,
av mot Arninge.
Parkering
vid Ullnabacken.
Parkering
vid Ullnabacken.
Kommentar:
Få landﬁskeplatser.
Kommentar:
Få landﬁskeplatser.
Ej tillåtet
ﬁskaatt
från
Ullna
Ejatt
tillåtet
ﬁska
från Ullna
Golfbanas
område.område.
Ej biltraﬁk
på
Golfbanas
Ej biltraﬁk
på
grusvägarna,
undantagen
är vägenärtill
grusvägarna,
undantagen
vägen till
ﬁskebryggan
nedanför
skidbacken
ﬁskebryggan
nedanför
skidbacken
Båtuthyrning
genom sportﬁskeboden
i Täby, i Täby,
Båtuthyrning
genom sportﬁskeboden
tel. 08-756
60 88 60 88
tel. 08-756

= Kräftﬁske
tillåtet tillåtet
= Kräftﬁske
4
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/VmJX½WOIIRHEWXP}VHEKHIREYKYWXMMJ}PNERHIMRWN}EV
/VmJX½WOIIRHEWXP}VHEKHIREYKYWXMMJ}PNERHIMRWN}EV
Kräftfiske
endast lördag den 282 augusti i följande insjöar
*PEXIR
*PEXIR
Redskap:
10 redskap
varav max
5 mjärdar,
resten håvar.
Redskap:
10 redskap
varav
max 5 mjärdar,
resten håvar.
Färdväg:Färdväg:
Buss 816,
828
från828
Gullmarsplan
Buss
816,
från Gullmarsplan
till Flatenbaden.
till Flatenbaden.
= Kräftﬁske
tillåtet tillåtet
= Kräftﬁske

7}HIVF]WN}R(EQQXSVTWWN}R9PZWN}R
7}HIVF]WN}R(EQQXSVTWWN}R9PZWN}R
RedskapRedskap
i Söderbysjön,
Ulvsjön,Ulvsjön,
Dammtorpssjön:
10 redskap
varav max
5 mjärdar.
i Söderbysjön,
Dammtorpssjön:
10 redskap
varav
max 5 mjärdar.
Färdväg:Färdväg:
Järlaleden
höger mot
Älta.
Buss
401
från401
Slussen.
Järlaleden
höger
mot
Älta.
Buss
från Slussen.
Kommentar:
I Dammtorpssjön
har få ﬁskeplatser.
Kommentar:
I Dammtorpssjön
har få ﬁskeplatser.
Risk förRisk
trängsel.
Även kanalen
mellan Söderbysjön
för trängsel.
Även kanalen
mellan Söderbysjön
och Ältasjön
ingår. ingår.
och Ältasjön
OBS. EjOBS.
ﬁske Ej
i Källtorpssjön
ﬁske i Källtorpssjön

cPXEWN}R
cPXEWN}R
Redskap:
10 redskap
varav högst
mjärdar.
Redskap:
10 redskap
varav5 högst
5 mjärdar.
Färdväg:Färdväg:
Tyresövägen,
Flatenvägen,
Tyresövägen,
Flatenvägen,
Kabyvägen
alt. motalt.
Älta.
Kabyvägen
mot Älta.

= Kräftﬁske
tillåtet tillåtet
= Kräftﬁske
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/VmJX½WOIIRHEWXP}VHEKHIREYKYWXMMJ}PNERHIMRWN}EV
27 augusti i följande insjöar
/VmJX½WOIIRHEWXP}VHEKHIREYKYWXMMJ}PNERHIMRWN}EV
Kräftfiske endast lördag den 28
1EKIPYRKIR
1EKIPYRKIR

Redskap:
redskap
Redskap: 10
redskap10
varav
max varav
5 st max 5 st
mjärdar,
resten håvar.
mjärdar, resten
håvar.
Färdväg: Nynäsvägen,
Färdväg: Nynäsvägen,
sväng av sväng av
mot
Ågesta.
mot Ågesta.

= Kräftﬁske
= Kräftﬁske
tillåtet tillåtet

/ZEVRWN}R
/ZEVRWN}R

Nynäshamn.
Färdväg;
Väg
26 mot Huddinge,
Nynäshamn.
Färdväg; Väg
26 mot
Huddinge,
vid in på Pålamalmsvägen,
höger
vänster vidvänster
in på Pålamalmsvägen,
höger
mot
Källtorp,
höger
in
på
Källtorpsgärde.
mot Källtorp, höger in på Källtorpsgärde.
5 mjärdar,55mjärdar,
st håvar. 5 st håvar.

= Kräftﬁske
= Kräftﬁske
tillåtet. tillåtet.
6
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27 augusti i följande insjöar
/VmJX½WOIIRHEWXP}VHEKHIREYKYWXMMJ}PNERHIMRWN}EV
Kräftfiske
endast lördag den 28

hVMRKIWN}R
Redskap: 10 redskap varav max
5 st mjärdar, resten håvar.
Färdväg: Tyresövägen till Öringe.
Öringevägen.
Kräftﬁske okänt.
Sportﬁske endast barn upp
till 16 år.
= Kräftﬁske tillåtet

8VIL}VRMRKIR4EVEHMWIX
Redskap: 10 redskap, varav
max 5 mjärdar,resten håvar.
Färdväg: Lännavägen, Ådravägen
till Paradisets parkering, därefter
promenad till Trehörningen.
Kommentar: Kräftbestånd okänt.

= Kräftﬁske tillåtet.

0oRKWN}R
Redskap: 10 redskap varav max
5 mjärdar, resten håvar.
Färdväg: E 4 till Älvsjö, Svartlösavägen ut.
Buss 141 från Älvsjö stn.
Ej ﬁske från eller nära privata tomter!
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/VmJX½WOIIRHEWXP}VHEKHIREYKYWXMMJ}PNERHIMRWN}EV
27 augusti i följande insjöar
Kräftfiske
endast lördag den 28
(VIZZMOIR
Redskap: 10 redskap varav max 5 st mjärdar, resten håvar. Kommentar: Bitvis branta stränder.
Färdväg 1: Tyresövägen, sväng av mot Orhem. Färdväg 2: Tyresövägen mot Skrubba.
OBS! Vid båtﬁske, märk ut redskapen med TDA–nummer.
= Kräftﬁske tillåtet.

8VIL}VRMRKIRdKIWXE
Redskap: 10 redskap, varav
max 5 mjärdar, resten håvar.
Färdväg: Ågestavägen, sväng vänster vid
Västergårdsvägen, vänster vid Långkärrsvägen.

75(+g51,1*(1

= Kräftﬁske tillåtet.

OBS! Motorbåt endast tillåten i Mälaren, Drevviken och Magelungen
88

