
Seminarium - kräftodling och vattenbruk 

Välkommen på seminarium om kräftor 
och akvakultur på Gotland! 

Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av 
vattenbruk och kräftor, av att starta en flodkräftodling 
och alla som har en flodkräftodling och behöver 
ytterligare kunskap.  

En kräftodling kan vara ett ytterligare bidrag till 
försörjningen för landsbygdsföretag. Extensiv 
flodkräftodling kräver inga stora investeringar, 
driftkostnaderna är låga och kräftorna betingar ett högt pris på marknaden. 

Seminariet utgör första delen i en lokal, regional och internationell konferens som arrangeras i 
Visby 27-30 augusti 2019. Konferensen är ett samarbete mellan Blått centrum Gotland, Sveriges 
lantbruksuniversitet, Landsbygdsnätverket, University of Eastern Finland, International Association 
of Astacology. 

Tid: 27 augusti kl. 13.00-17.30 
Plats: Campus Gotland, sal B51 

Seminariet är kostnadsfritt men anmälan krävs!  

Anmäl dig direkt till Gunilla Rosenqvist, e-post: gunilla.rosenqvist@geo.uu.se 

Program 

13.00 Inledning och välkomnande  
Blått Centrum Gotland och SLU 

13.10 Kräftodlingens ABC  
Lennart Edsman, SLU 

13.30 Hållbar flodkräftodling i dammar – dokumentation, födoval och biologisk mångfald 
Per Nyström, Ekoll AB 

13.50 Gotland; Kräftor, odling och produktutveckling 
Rolf Gydemo, RG Fiskerikonsult 

14.10 Bensträckare 

14.15 e-DNA i en droppe vatten
Patrik Boman, SLU



14.40 Odling av flodkräfta – spelar genetiken någon roll? 
Johan Dannewitz, SLU 

15.00 Kaffe 

15.30 Hantering av signalkräfta  
Sofia Brockmark, Havs- och vattenmyndigheten 

15.50 Främmande arter och hummer 
Sanna Eriksson, Havs- och vattenmyndigheten 

16.10 Vattenbruket i Sverige  
Andreas Pettersson, Blått Centrum Gotland 

16.30 Jordbruksverket främjar svenskt vattenbruk 
Izabela Alias, Jordbruksverket 

16.45 SLU satsar på akvakultur 
Anna Norman Haldén, Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk/SLU Aquaculture 

17.00 Frågor och diskussion 

17.30 Avslut  

18.00 - Välkomstmottagning för alla lokala, nationella och internationella deltagare 

IAA Gotland 2019 - Crayfish and Aquaculture 

Den 28-30 augusti fortsätter vi med en internationell konferens på samma tema för alla. Då ansluter 
förvaltare och forskare från hela Europa och delar med sig av sitt kunnande. De två första dagarna 
ägnas åt föredrag och workshops och den sista dagen åt en exkursion runt Gotland till intressanta 
”kräftlokaler” med visning, avslutning och konferensmiddag på forskningsstationen Ar.  

För mer information och anmälan: 

https://www.campusgotland.uu.se/samverkan/bcg/kraftkonferens/ 
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