
 
                                                                                                                                                                                                                                             

 
Markvandring hos Palle Christensen, som har landets 
måske største naturbestand af flodkrebs 
 

Krebsene passer sig selv i 
Palle Christensens 
grusgravsøer 
 

Vor største naturbestand af flodkrebs 
findes måske hos Anne og Palle 
Christensen, der har 53 hektar med 
natur og vandmiljø i en tidligere 
grusgrav ved Svebølle 
 

Benjamin Nielsen 

Da generalforsamlingen var slut, kørte vi til Svebølle til 
markvandring hos Anne og Palle Christensen.                
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De har 53 hektar naturgrund i en tidligere grusgrav. Der 
er 25 hektar søer med flodkrebs. Alene størrelsen gør det 
til landets formentlig største naturbestand af krebs.  
 
Klarvandede søer 
Søerne har et meget fint vandmiljø med klart vand og 
vandplanter over hele bunden. Af fisk er der skaller, 
aborre, gedde og spisekarper. Trods de mange karper er 
søerne klarvandede, hvilket måske kommer bag på en 
del fagfolk. Det er nemlig den almindelige opfattelse, at 
mange karpefisk fremkalder alger, så vandet bliver grønt. 
Den opfattelse har vi haft lige siden Erik Jeppesen skrev 
doktorafhandling om emnet i 1998, og der er udført 
mange restaureringsprojekter med udsætning af rovfisk 
og opfiskning af karpefisk i forsøget på at gøre vore søer 
mere klarvandede. Den klarvandede tilstand i Palle 
Christensens grusgravsøer vidner om, at det først og 
fremmest er mængden af næring og ikke karpefiskene, 
der afgør, om vandet bliver klart eller grønt. 
Grusgravsøerne er klarvandede, fordi tilførslen af næring 
fra omgivelserne er minimal. Der er ikke megen næring i 
den magre grusgravjord, og der er ingen dræn eller 
spildevandstilløb til søerne. Retfærdigvis skal det 
nævnes, at Erik Jeppesen også gør opmærksom på 
dette, idet han skriver, at forudsætningen for at få succes 
med fiskeindgreb øges, jo mere søen næringspulje 
reduceres.  
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Det lave vand i en af de store grusgravsøer er et godt 
sted at lægge krebseruser. Med 16 ruser fanger Palle 
mellem 300 og 400 store krebs på en nat. 
 
Palles opskrift på krebseavl - han gør 
ingenting 
Palles metode til krebseavlen: Han gør ingenting. 
Krebsene blev sat ud af den forrige ejer, og vandmiljøet 
er så rent, at de trives fortræffeligt i søerne. Palle har 16 
ruser, som han fisker med, når der skal skaffes krebs til 
eget forbrug eller til en bestilling. Med de 16 ruser kan 
Palle fange 350 store krebs på en nat. Palle opbevarer 
ikke krebs i hyttefade i længere tid, men fisker når der er 
behov. På den måde slipper han også for besværet med 
at fodre og holde liv i krebsene, hvis folk springer fra, og 
der alligevel ikke er afsætning for dem. 
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En amfibie-ATV er en god hjælp, når der skal lægges 
krebseruser i søen.  
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