RAPPORT OM KREPSING
Sted: Blektjern, Landfalltjern og Klopptjern
Deltakere: Truls Hafslund og John Tollefsen
Tidsforbruk: 36 timer
Dato: 14. til 16. august 2020
Drammen kommune åpnet Blektjern for krepsing fra 14. til 16 august 2020. Truls Hafslund og John
Tollefsen gikk oppsyn på Blektjern både fredag, lørdag og søndag kveld. I skumringen gikk vi rundt til alle
som krepset og spurte om de hadde fiskekort i tillegg til å minne om reglene for krepsing. Vårt inntrykk var
at det var god stemning blant alle deltakerne, spesielt familier med barn. På søndag var det kun to karer
som ventet på mørket før de skulle krepse. De hadde ikke fiskekort, men de lovte at de skulle kjøpe det
etter å ha ladet mobilen.
I tillegg besøkte vi Landfalltjern hver kveld etter å ha vært ved Blektjern og vi kjørte opp til Klopptjern på
fredag kveld. På lørdag kveld møtte vi to karer, som var på vei hjem etter å ha fisket i Landfalltjern. De ble
minnet på at de måtte ha fiskekort, men det virket ikke som de hadde det. Ellers så vi ingen som fisket
hverken på Landfalltjern eller Klopptjern.

Foto: John Tollefsen
Tilbakemelding 1:
Vi var to familier som krepset i Blektjern fra fredag 14 til lørdag 15 august. Vi fikk til sammen 68 kreps som
var over minstemål. Dette var vår første tur, så det vanskelig å mene noe om bestanden. Vi kastet ut ca. 20
stk som var under minstemål. De vi beholdt ser veldig fine ut. Noen er opp mot 15cm fra hale til tuppen av
hodet.
Vi fisket med åte av gammel biff og gammel kyllingfilet.
Vi hadde et fiskekort for en voksen og fire ivrige smågutter.
Vi avsluttet fisket kl. 0130 og la oss i teltene. Da vi våknet lørdag morgen var nesten alt åtet spist opp, så vi
kunne nok fanget adskillig mer hvis vi hadde holdt på lenger utover natten.
Tilbakemelding 2:
- Antalll kreps: 42
- Lengde: fra 9,5 og over. Den største på 10,5.
- Åte: makrell
- Dato for fangst: 15. august kl. 22.00 til 16.august kl. 02.00
Konklusjon
Vårt inntrykk ar at det var tilstrekkelig med kreps til alle som krepset i Blektjern.

Vi rakk ikke å prøvekrepse hverken Blektjern eller Landfalltjern, men vi må få gjort det til neste år før
krepsingen starter.
Vi har i tillegg tenkt å spørre alle som krepser om vi kan ringe til dem etter krepsingen for å høre om
hvordan det gikk.

