Skötselområde: Noret
Kräftskötselområdet Noret, omfattar flera vatten
som har den gemensamma nämnaren att de avvattnar Noret som sedermera mynnar i Västerdalälven ca 3 km söder om Järna, Vansbro kommun.
Delar av ”Kräftskötselområdet Norets” avrinningsområde är beläget där Vansbro, Mora och Leksands kommungränser möts. Kräftskötselområdet
Noret, utgörs av delar av Järna fvof. Fiskerättsägarna i området har gått samman och bildat ett
kräftskötselområde för att återskapa, bevara och
förbättra de bestånd av flodkräftor (Astacus astacus) som finns/har funnits i området. Det förekommer för närvarande ett mycket bra bestånd
med flodkräftor i Noret och det förekommer flodkräftor i ett flertal vatten inom kräftskötselområdet.
Närmast kända signalkräftbestånd
Illegalt utplanterade signalkräftor skall det förekomma i sjön Hulen och Hulån, söder om Skålö. De
ingår dock i ett annat avrinningsområde. En illegal
utplantering är även påvisad i Västerdalälven, ca 10
km nedströms Norets mynning i Västerdalälven.
Kräftor kan inte av egen kraft vandra in i skötselområdet. Ca 1 km från Norets mynning i Västerdalälven finns ett kraftverk som utgör ett definitivt vandringshinder. Det största hotet är illegal utplantering
.av signalkräftor.
Risken för spridning av kräftpest till
kräftskötselområdet
Den största risken för spridning av kräftpest till Noret är via illegal utplantering av signalkräftor.
Störst risk med illegal utplantering torde vara i anslutning till fritidshusen kring Gängsen, Marsjön och
Skramsen. Bara kring Gänsen finns ca 60-70 fritidshus. Övriga smittspridnings källor är via kommunala
badplatsen belägen i den södra delen av Gänsen samt
ev.fiskutsättningar.
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Målsättningen för skötselområdet Noret är att:
- Hindra illegala utplanteringar av signalkräftor
(Pacifastacus leniusculus) till området
- Hindra spridning av kräftpest (Aphanomyces astaci)
- Återskapa/förbättra de goda fiskbara bestånden med
flodkräftor som fanns fram tills pesten intrång 19941995.
- Informationsspridning om kräftor och kräftpest, fram
förallt vid Gänsens badplats med hjälp av skyltar och
broschyrer.
- Ha en stabil och tillfredsställande vattenkvalité
- Ha en stabil vattenföring i de rinnande vattendragen
- Det skall finnas tillräckligt med bon och gömslen
- Fortsatt tradition med kräftfiske efter flodkräftor men
med tydliga råd och rekommendationer t.ex. minimått
om 10 cm för hanar och 10,5 cm för honor.
- Återintroducera/stödutplantera/flytta kräftor
- Årligen inventera flodkräftbestånden
- Årlig inrapportering av kräftfisket till fvof
- Provfiske av Skramsbäcken och Skramsen -hur bra är
beståndet?
- Provfiske av Gänsen – hur bra är beståndet?
- Proviska Flatån – Mockflån – Lisjön – Gönan alternativ elfiske i de rinnande vattendragen – hur bra är
bestånden?
- Undersöka om Myrån är ett lämpligt vattendrag till
utplantering/flyttning av flodkräftor.
- Undersöka behov av biotopvård både för öring och
flodkräftor i Flatån.
- Utlägg av sten och död ved i Noret. Detta skall ske
fram för allt på den övre delen av Noret i anslutning
till utloppet (samt där behov finns) ur Gänsen där ler
botten dominerar samt avsaknaden av gömslen och
skydd är stor. Tänk på att vara m² kan hysa 20-30
kräftor i allt från yngel och upp till vuxna kräftor.
- Sumpning med flodkräftor vid strategiska viktiga
lokaler, t e x vid kraftstationen nedströms Noret

- Ingen återintroduktion/flyttning av flodkräftor nedströms
kraftstationen i Noret. Med en kräftfri zon mellan kraftstationen och Västerdalälven hindrar en tänkbar smitt
spridning av kräftpest från Västerdalälven.
- Tillsammans med länsstyrelsen bilda ett skyddsområ
de för flodkräftor.
- Fortsatt Minkjakt.
- Undersöka om det finns ett intresse att utnyttja/
anlägga dammar mm. för odling av flodkräftor, med
avelsdjur från Gönan. OBS detta krävs tillstånd av
Länsstyrelsen.
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