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HYRA
KRÄFTFISKEVATTEN
ALLA DAGAR 1 AUGUSTI – 15 SEPTEMBER

FRI PARKERING OCH FRI ENTRÉ TILL PARKEN

HYRA
KRÄFTFISKEVATTEN
ALLA DAGAR 1 AUGUSTI – 15 SEPTEMBER

KRÄFTFISKE I ÄNGHULTASJÖN
Little Rock Lake förfogar över en större lott kräftfiskevatten i norra delen av Änghultasjön och vid den lilla
sandstranden finns tillgång till tio styck fångsburar. Vi
tillhandahåller pelletsbete. Vattnet att fiska på är på
över 5 hektar ( 50 000 m2 ) och djupet varierar mellan
3 och 15 meter. Det går bra att sätta i egen medtagen
båt och det finns körväg ända fram till vår strand.
Man gör iordning burarna genom att stoppa betesboxen full med fångst pellets och lägger ned betesboxen i buren. Se till att ha ordning på linor till burarna då det annars gärna blir trassel.
Burarna läggs sedan ut på kvällen då kräftorna är
mest hungriga på natten och kryper in i burarna för
att äta. Det går egentligen att fånga kräftor dygnet om
men traditionsenligt läggs burarna ut på kvällen och
tas upp tidigt på morgonen. Många gör så att man
tömmer en gång under natten för att på så sätt kunna
fånga fler.
Man kokar sedan upp en stor gryta med vatten och
saltar rejält med grovt salt. Fint salt fungerar inte särskilt bra utan det skall vara grovsalt. Man smaksätter
vattnet med krondill och en del slår även i en flaska öl.
Recepten är många och ofta hemliga.
Skulle ni inte ha tillgång till gryta och stor brännare
som är gasoldriven kan detta hyras ut mot en kostnad
av 100 SEK i vår. Då ingår gasol. Kräftorna hälls i det
kokande vattnet levande och dör mer eller mindre
ögonblickligen av värmechoken. Kräftorna kan sedan
kokas i 6–7 minuter fast ända upp till 15–20 minuter
ger bättre smak. I Sverige äter vi kräftor kalla varför
dem bör ätas dagen efter men det går utmärkt att
äta varma kräftor men detta är inte traditionsenligt
svenskt sätt att äta kräftor. Det går även snabbkyla
varma kräftor på isbädd.

Mest effektivt kan vara att kasta ut burarna från
stranden och tömma flera gånger under en natt

VAD INGÅR I ÄVENTYRET
Kräftvatten, 10 burar, 1 burk med bete. Burarna hämtas hos oss i Basecamp och återlämnas i Basecamp.
Förlust av bur debiteras med 100 SEK och förlust av
sidostycke debiteras med 50 SEK.

Kräftorna skall vara minst 10 cm för få tas upp och
man mäter från huvud till stjärt

MILITÄRTÄLT 12 – MANNA
Pris per dag / kväll 2000 SEK
Pris inklusive militärtält 12–manna
med kamin och ved 3000 SEK
Pris med fiskeguide i 3 timmar 5000 SEK
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Det går att hyra militärtält för 1 000 SEK och fri ved
för tältet finns att hämta i vår vedbod. Tältkamin ingår
och tält och tältkamin återlämnas i Base Camp. Vi hyr
även ut stora sköna luftmadasser, sovtäcken och kudde med örngott. Skador på tält debiteras till självkostnads priser. Reparations kostnader och förlust eller
stora skador på tält av tält debiteras med 12 000 SEK.
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UPPLEV SPÄNNING OCH
GEMENSKAP I UNIK NATURMILJÖ!

FÖLJ OSS
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