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Inledning

I ”Kräftskötselområdet Vällan” jobbar Vällan
fvof med dess fiskerättsägare och ortsbor aktivt
med att bevara och utveckla sitt flodkräftbestånd
med syftet att återskapa ett stabilt och fiskbart
bestånd med flodkräftor i framtiden. Framtagandet av ”Kräftskötselområdet Vällan” finansieras av
Länsstyrelsen i Dalarna i samarbete mellan Vällans fvof och Hushållningssällskapet i Värmland.

Framtidsutsikter för flodkräftan

Eftersom det är människor som sprider signalkräftorna mellan olika vattensystem kan man stoppa
den illegala utplanteringen och därmed hindra att
kräftpest når flodkräftvatten. Det stora problemet är
att nå ut till de personer som genomför den illegala
handlingen. Ofta gör människor detta i oförstånd.
Med informativa insatser kan man nå ut till den
breda allmänheten och just information är det viktigaste verktyget vi har. En viktig målgrupp att nå
ut med budskapet till, är sommarstugeägare som
vill skapa sig ett eget kräftvatten vid sin båtplats
eller brygga. Ofta görs detta med just signalkräftor.
Gotland, Dalsland, Värmland, Dalarna, Gävleborg
och norrut har de bästa förutsättningarna med att
bevara och utveckla flodkräftbeståndet. I södra Sve-

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Flodkräftan (Astacus astacus) är den enda sötvattens levande storkräftan som förekommer naturligt i
Sverige. Den antas ha invandrat till Skandinavien för
drygt 10 000 år sedan. Antalet lokaler med flodkräftor i Sverige är nu uppskattningsvis färre än 1000,
att jämföra med de över 30 000 lokaler som fanns i
början av 1900-talet. Arten har i huvudsak minskat
till följd av kräftpest som drabbade Sverige 1907. I
dagsläget sprids kräftpesten huvudsakligen genom
illegala utsättningar av signalkräftor, som alltid är
bärare av kräftpest. Som en följd av den kraftiga
tillbakagången är flodkräftan klassad som Akut Hotad (CR) sedan 2010 i den nationella rödlistan för
hotade djurarter.
Flodkräftans nedgångar har även orsakats av försurning, föroreningar, vattenregleringar, övergödning, utdikning av skog- och jordbruksmarker som
starkt bidrar med och igenslamning av lämpliga
livsmiljöer i sjöar och vattendrag. Fiskeriverket och
Naturvårdsverket har tagit fram ett åtgärdsprogram
”Åtgärdsprogram för flodkräfta 2008 - 2013” inom
ramen för det nationella arbetet med hotade arter.
Bildandet av ”Kräftskötselområdet Vällan” med tillhörande förvaltningsplan överensstämmer väl med
åtgärdsprogrammets mål med att hindra flodkräftan
från utrotning.
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Foto: Mats O. Morell

sina kräftvatten på ett biologiskt och professionellt
sätt. Planen främjar ett aktivt och lokalt anpassat
kräftfiskevård- och utvecklingsarbete som leder till
att framtida insatser i fiskevårdsområdet blir kostnadseffektiva, fiskeribiologiskt riktiga och ger ett
större utbyte. Ett starkt flodkräftbestånd eller utveckling av dammodling kan också leda till utveckling av
näringsverksamhet.

rige dominerar signalkräftor vilket gör att där finns
begränsade förutsättningar för flodkräftans framtid.
I befintliga flodkräftbestånd finns en generell mycket
god utveckling och genererar mycket goda fångster,
mycket tack vare den kalkningsverksamhet som
drog igång under 1980-talet.

Att bilda ett kräftskötselområde med tillhörande
förvaltningsplan är ett arbetssätt för att tillsammans
med fiskerättsägare, fvof, lokalbefolkning, fiskare,
myndigheter mm aktivt arbeta med bevara och utveckla sitt eget lokala flodkräftbestånd. Allt bygger
på frivillighet och man förpliktigar inget med att
ingå i kräftskötselområdet, däremot markerar men
en stark vilja med att bevara och utveckla flodkräftorna. Kräftskötselområdet är ett specifikt utpekat
område där flodkräftor förekommer och har mycket
goda förutsättningar för ett framtida kräftfiske. En
förvaltningsplan är ett nödvändigt verktyg för att fiskerättsägare och fvof ska kunna sköta och utveckla
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Vad är ett kräftskötselområde med tillhörande förvaltningsplan?

Provfiske i Askesjö, Bengtsfors kommun.

Kräftskötselområdet Vällan

Kräftskötselområdet Vällan
Denna förvaltningsplan ni håller i handen är unik
och speciellt framtagen för Vällans fvof. I samband
med framtagandet av planen har intervjuer/dialog
förts med representanter i styrelsen, framförallt Bo
Stintzing, familjen Eggerts, Göran Bergman och Per
Hamne. Övrig information som ligger till grund för
planen presenteras i källförteckningen.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Vällan fvof har med berörda fiskerättsägarna bildat
”Kräftskötselområdet Vällan”. Målsättningen är att
återskapa och bevara det bestånd av flodkräfta (Astacus astacus) som tidigare fanns i fiskvårdsområdesföreningen. 2009 drabbades Lilla Vällan, Stora Vällan och Södra Vällan av kräftpest. Vällansjöarna har
historiskt varit mycket bra och vida kända kräftsjöar.

Karta 1. Avgränsningen för ”Kräftskötselområdet Vällan” utgör densamma som för Vällans fvof.
Rödmarkering vid Runn, Varpan, Hålsjön, Stora Aspan, Aspån, Lilla Aspan, Liljan och Faluån markerar
förekomst av signalkräftor.
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Kräftskötselområdets tillrinningsområden

gruvans huvudsakliga vattenförsörjning. Innan elektrifieringen så var gruvverksamheten beroende av att
lokal vattenkraft försörjde gruvans länspumpar. Från
Önsbacksdammen och Stora Vällan har vattnets
därför letts till gruvan via Krondiket. Vid gruvan
ansluter vattendraget till Gruvbäcken som via en
kulvert rinner ut i Faluån strax uppströms Tisken.
Numera går vattnet till Faluns fjärrvärmeverk och
till Rödfärgsverket. Sedan 1748 har Stora Vällan ett
konstgjort utlopp, det tidigare utloppet utgjordes av
Norsbobäcken, Södra Vällan, som fortfarande till
viss del avvattnar sjön vid höga flöden. Regleringen,
som sköts av Falun kommun, är numera relativt konstant, vattennivåerna följer till stor del de naturliga
vattenfluktuationerna. Vällans fvof ingår i Dalälvens
avrinningsområd och i Bottenhavets vattendistrikt.
Markanvändningen inom Stora Vällans 26,46 km2
stora avrinningsområde utgör till ca 79 % av skogsmark, ca 12 % av sjö, ca 3 % jordbruksmark, ca 3
% av övrig mark och ca 1 % av kärr. Dominerande
jordarter är morän (68 %), tunn jord och kalt berg
(28 %), sjö (12 %) och torv (4 %). Avrinningsområdet påverkas av både dagvatten och enskilda avlopp. Omfattande hyggesbruk har genomförts inom
området. Det finns många permanentboende och
fritidshus i anslutning till Vällan.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Vällans fvof är belägen alldeles väster om Falun och
utgörs av två egentliga sjöar men namngivningsmässigt delas de in i tre stycken, Lilla Vällan, Stora
Vällan och Södra Vällan varvid de två sistnämnda
egentligen är samma sjö men har två bassänger. Sjöarna ligger cirka 180 meters höjd över havet och har
ett avrinningsområde på ca. 2 600 ha. Stora Vällan
och Lilla Vällan sammanbinds med en bäck på drygt
100 meters längd.
Stora Vällan har även ett annat tillflöde i form av
mindre bäckar från bl.a. Stålmyran och Nästjärnen.
Vidare har Stora Vällan och Södra Vällan två utlopp,
bäcken vid Krondiket som rinner ner i Faluån och
Norsbobäcken som rinner ner i Liljan. Höjdskillnaden mellan Vällansjöarna och Runn (Liljan) är cirka
72 meter på en längd av knappt 3,5 km.
Vällansjöarna omges av främst skogsmark, men
runt Lilla Vällan finns även lite jordbruksmark. Runt
sjöarna finns ett flertal fritidshus och permanentboende.
Vällansjöarna är inte naturliga sjöar och har under
århundradens lopp dämts upp för att utgöra vattenmagasin åt Falu gruva. Redan under 1600-talet
påverkades sjön av reglering. Innan dess utgjordes
troligen Vällansjöarna av en åsträcka, därav den
grunda sjön. Mellan 1736 - 1748 grävdes ”Krondiket” från Stora Vällan till gruvan och blev då

Utloppet ur Stora Vällan. Regleringsdammen finns inne i dammbyggnaden, utloppet är inte det naturliga utan
anlades redan under mitten av 1600-talet för att förse Falu gruva med vatten.
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Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Sjöbeskrivning Lilla Vällan
har mycket goda biotoper för flodkräftor. Hårda
bottnar med stort inslag av sten i olika storlekar, gör
sjön till en mycket bra kräftsjö. Hur mycket kräftor
som produceras i en sjö avgörs till stor del av hur
stor area av sjön som utgörs av bra bottnar, detta
kriterium uppfyller Stora Vällan väl. Dessutom är
kalciumhalten (Ca) i sjön mycket hög. 1985 uppmättas Ca-halten till 22,6 mg/l. Ca är en viktig byggsten
i kräftans skaluppbyggnad och riktvärdet för kräftor
är att det bör finnas > 4 mg/l i vattnet för att kräftor
skall kunna reproducera sig. Ca-halter om 3-4 mg/l
är dock vanliga värden i näringsfattiga skogssjöar
med flodkräftor.

Lilla Vällan är en grund sjö på 48 ha med en strandlinjelängd på ca 5,3 km. Maxdjup är endast ca 5,7
meter och medeldjup om 2,1 m. Sjöns norra del
domineras av en myr/kärr komplex. Mjukbottnar
dominerar de södra och norra delarna av sjön medan
det finns rikligt tillgång till stenbottnar i de västra
och östra delarna. Kända förekommande fiskarter
är abborre, braxen, gers, gädda, benlöja, mört, lake
och ruda. Jordbruk har drivits under lång tid i anslutning till Lilla Vällan. Det fanns en stor mjölkbesättning fram till 1973 då mjölkproduktionen
ladas ned. Nötdjuren försvann och därmed minskade
näringstrycket på sjön väsentligt. Trots en trolig hög
näringsbelastning har inte sjön förändrats nämnvärt.
Man har heller inte noterat några förändringar på
bottnarna t ex. ökad sedimentering eller algtillväxt
på bottnarna.

Stora och Södra Vällan är tillsammans 248 ha med
en strandlinjelängd på ca 17,1 km. Maxdjup ca 8
meter och medeldjup om 2,4 m. Att sjön är ”konstgjord” kan skönjas när man besöker sjön, då den
har ett ”annorlunda” utseende. T ex förekommer
ett flertal flyttuvor i sjön, varav de största är ca 1
ha stora. På dessa växer bl.a. lövsly och är uppskattade häckningsplatser för måsfåglar, bäver bygger
sina hyddor på tuvorna. Ibland lossnar en flyttuva
och driver till en ny plats i sjön. Sjön anses vara
produktiv med god tillgång till fisk, vilket troligen
till stor del beror på att den är relativt grund. Samma
fiskarter som i Lilla Vällan. T ex värms sjön snabbt
upp på våren vilket är viktigt bl.a. för kräftans tillväxt och reproduktion. En stor del av sjöns bottenyta

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Sjöbeskrivning Stora Vällan
(inkluderat Södra Vällan)

På flera ställen i Stora Vällan finns dessa stora ”flyttuvor” som
gör Stora Vällen så speciell. Dessa två tuvor om ca 1 ha vardera
förekommer i anslutning till Korsarvet. Notera den frodiga
vegetationen på tuvorna, bävern har byggt sina bon på tuvorna.
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Minskning av strandvegetationen och ”sjögräs” för Stora Vällan
När Falugruva slutade ta sitt vatten 1992 ökade
vattennivån sommartid i Stora Vällan och Södra
Vällan. Under samma period började ”sjögräset”
minska. Man noterade detta därför att man tidigare lade ut mjärdarna i anslutning till ”sjögräs”, där
var en säker plats för att få mycket kräftor. (Kan
syreomsättning/sedimentering/grumling minskat/
ökat pga. att vattnet inte tappades på samma sätt
som före 1992?)
Säven har minskat kraftigt i norra delarna av
Stora Vällan. Där säven tidigare växte har bottnen
höjts genom åren (sediment/dy), speciellt ca 700
m norr om Per Hamnes fastighet. T.ex. i vissa
lokaler i sjön där man förr kunde åka båt, går
det idag inte framföra båten pga. av dybottnar.
I sjöns västra och nordvästra del, vid Korsarvet,
dominerar mjukbottnar, framförallt i anslutning
till flyttuvorna.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Säven har på senare år minskat, troligen orsakat av
hård betning av kanadagäss. Per Hamne, fiskrättsägare vid Stora Vällans norra strand, har gjort följande iakttagelser: Deras ca 100 m långa ”stenbrygga”
var förr omgiven av grön säv/vass. 1947 var vassen/
säven mycket tät ända ut till 75 m från strandlinjen.
Mellan åren 1947 – 2000 slog man kanaler i säven
med lie varje år. Där de slagit under många år kom
det inte så många nya strån utan de breddade ytan
årligen. Därefter kom Kanadagässen som betade flitigt av säven, framförallt i början av sommaren. Numera ”putsar” bara Per med lien, mer behövs inte för
att hålla säven kontrollerad. Lite vass/säv finns kvar,
framförallt nära strandlinjen. Vanligt ”bladvass” har
ökat sin utbredning på grunt vatten runt stenbryggan.
Även mängden näckrosor och andra växtslag, ökar i
Per Hamnes vik. En annan iakttagelse man gjort är
att samtidigt som säven/vassen minskat vid land så
ökar vassdungen ca 300 m ut i sjön.

En stor del av Stora Vällan besitter otroligt bra biotoper för flodkräftor. Notera de rikligt sten försedda stränderna. Stränderna
sluttar svagt mot djupare delar, en stor del av botten består av hård lera och stenbottnar. Detta betyder att en stor del av sjöns
area är lämpligt för kräftor.
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Exempel på konkreta användningsområden av förvaltningsplanen är:
•
•
•
•
•
•
•

vara kunskapsbank för fiskerättsägare, styrelse, föreningens medlemmar, ortsbor, kommun, myndigheter och övriga intresserade
underlätta kontakt med myndigheter vid tillståndsansökningar (ex. utplanteringar, biotopvård, anläggning av bryggor och andra service anläggningar)
öka möjligheterna till att få stöd till åtgärder (kommunala åtgärder, fiskevårdsmedel m.m.)
vara ett historiskt dokument över flodkräftbeståndets utveckling och dess förvaltning
vara ett referensdokument om miljöpåverkan eller allvarlig skada inträffar (skadeståndskrav)
vara ett underlag för produktion av informationstavlor, broschyrer och hemsidor
vara en ovärderlig kunskapskälla

Ordföranden för Vällans fvof Bo Stintzing, i färd med att plantera ut kräftyngel 2012.

Foto: Göran Bergman

Målsättning för kräftskötselområdet Vällan är att
•
•
•
•

•
•
•

Hindra illegala utplanteringar av signalkräftor (Pacifastacus leniusculus) till området
Hindra spridning av kräftpest (Aphanomyces astaci)
Att inom några år kunna erbjuda fiskerättsägarna en kräftpremiär/kräftfiske på ett starkt och hållbart
bestånd med flodkräftor
Informationsspridning till besökare, sommarstugeägare, badgäster, fiskare mm. med hjälp av skyltar och
broschyrer skall upplysa dem om flod/signalkräftor och riskerna med spridning av kräftpest till Vällans
fvof. Informationsspridningen skall ske framförallt vid platser där människor kommer i kontakt med
vattensystemet t ex Lilltorpet mm.
Ha en stabil och tillfredsställande vattenkvalité med fokus på syrgasfria bottnar och övergödningsproblem
Ta del av spridningen av signalkräftbestånden i angränsande vatten. Framför allt i Norsbobäcken samt
i utloppsbäcken till Krondiket
Tillsammans med Länsstyrelsen bilda ett skyddsområde för flodkräftan
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Åtgärdsplan för vidareutveckling av flodkräftbestånden
2. Informationsspridning om flodkräftor
och att förhindra spridning av kräftpest
till Vällans fvof
För att förebygga spridning av kräftpest till Vällans fvof är informationsspridning det viktigaste
verktyget. Att göra tillfälliga gäster (även påminna
fastboende, fritidshusägare och övriga ortsbor) uppmärksamma på att det förekommer flodkräftor inom
fvof och hur man undviker att sprida kräftpesten.
•

•
•

•

Informationsspridning skall ske via informationstavlor placerade på strategiska platser runt
sjön med fakta om kräftor och hur spridning av
kräftpest skall undvikas. En viktig plats för en
omfattande informationsinsats är vid Lilltorpet.
Spridning av förvaltningsplanen bland medlemmar och övrigt intresserade.
En kortversion, dubbelsidig A-4, av förvaltningsplanen skall spridas i postlådor för de som
bor i anslutning till sjöarna med 1-2 års mellanrum för att påminna och uppmärksamma dem
om flodkräftan.
I samband med försäljning av fiskekort skall en
kortversion av förvaltningen skickas med.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Under arbetet med framtagande av förvaltningsplanen för ”Kräftskötselområdet Vällan” har Vällans fvof tillsammans med Hushållningssällskapet i
Värmland kommit fram till ett antal åtgärdsförslag.
Vissa av åtgärderna i åtgärdsplanen kan genomföras på kort sikt medan andra kan ses som mer
långsiktiga målsättningar. Syftet är att återskapa
ett starkt bestånd med flodkräftor och återskapa
den förr så uppskattade kräftfiskepremiären.Att
fiskerättsägarna på sikt återigen skall fiska flodkräftor och att premiären skall bli en återkommande och efterlängtad tradition, säkerställa ett
stort engagemang bland fiskerättsägare och kringboende. Förvaltningsplanen är ett ”levande dokument” vilket betyder att nya idéer ska läggas
till och de åtgärder som genomförs ska redovisas.
Följande åtgärdsförlag ligger till grund för Vällans åtgärdsprogram 2013-2016:
1. ”Kräftskötselområde Vällan” skall utgöra en
punkt i dagordningen vid fvof:s årsmöte.
2. Informationsspridning om flodkräftor och att
förhindra spridning av kräftpest till Vällans fvof.
3. Bedriva minkjakt inom fvof
4. Utse kräftansvarig inom kräftskötselområdet.
5. På sikt skall det årliga kräftfisket inrapporteras
till fvof och kräftansvarig
6. Uppföljning av utplanteringen av flodkräftyngel
2012
7. Förberedelser av justering av kräftfiskereglerna
och uppstart av kräftfiskepremiär
8. Enskild biotopvård
9. Arbeta fram en strategi inför ev. framtida flyttning av flodkräftor inom Vällansjöarna
10. Vällans fvof skall medverka till att minska näringsbelastningen inom Vällansjöarna
11. Uppföljning av sygasmätningarna inom Vällansjöarna
12. Återintroduktion av flodkräftor 20012 – 2014
13. Provfiske i Krondiket för att kunna utesluta illegal utplantering av signalkräftor

1.”Kräftskötselområdet Vällan” skall
utgöra en punkt i dagordningen vid
fvof:s årsmöte
För att sprida information och aktivera hela fiskevårdsföreningen om frågor som berör flodkräftan, krävs att
man ”håller frågan levande”. Vid varje årsmöte för
Vällan fvof skall ”Kräftskötselområdet Vällan” utgöra
en punkt i dagordningen. Styrelsen ska vid årsmötet
summera genomförda åtgärder det gångna året och en
utvärdering av dessa samt prioritera de åtgärder för det
kommande årets arbete med flodkräftor.
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Minkjakt inom Vällans fvof har bedrivits sedan 1982.
Fvof har 10 minkfällor till förfogande. Per Hamne
har sedan 1982 fångat den ansenliga mängden ca 180
minkar. Varje år har Per fångat 10-12 minkar i fällor.
När pesten kom 2009 försvann även minkarna!
Kräftor utgör ett uppskattat födoinslag åt minken
och mink söker sig med fördel till vattendrag och
sjöar med bestånd av kräftor. För att återintroduktionen av flodkräftan i Stora Vällan skall bli så effektiv
som möjligt är det viktigt att bekämpa minkbeståndet i förväg. När väl flodkräftorna uppnår en storlek
av 6-8 cm är de ett lätt och eftertraktat byte för minken. Varje flodkräfta i Vällan är i dagsläget mycket
värdefull i återuppbyggnadsfasen.
Om några år när beståndet i Vällan återskapats är
det viktigt att fortsätta minkjakten. Med tanke på att
en mink under en kväll/natt enkelt kan fånga/döda
30-50 kräftor är det enkelt att räkna ut vilka oerhörda mängder kräftor, en minkfamilj kan fånga under
ett år. Ett litet hypotetiskt räkneexempel: 1 mink
som äter 35 kräftor/vecka fångar/dödar ca 1820
kräftor per år. Det är framförallt stora/könsmogna
kräftor minken fångar. En könsmogen flodkräfta
hos en hälsokontrollerad odlare för utplantering,
kostar uppskattningsvis 20 kr/styck. En mink som
uppehåller sig flitigt i anslutning till Stora Vällan
äter uppskattningsvis flodkräftor för ett värde av ca
36 000 kr årligen. Kräftor i storleksintervallet 10
cm väger ca 30 g. 1 820 stycken med en uppskattad
medelvikt om 30 g motsvarar ca 60 kg flodkräftor/
år. Mink äter mycket kräftor!
• Utse en person som ansvarar för minkjakten och
som ombesörjet att minkfällorna delas ut till
berörda och att fällorna är gillrade.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

3. Bedriva minkjakt inom kräftskötselområdet

En av utsättningslokalerna 2012 var i direkt anslutning till
utloppet nedströms dammen ur Stora Vällan. Vi denna sträcka
är det betydligt enklare att återhitta kräftorna för uppföljning av
utplanteringen. 200 yngel planterades ut i lokalen 2012.

man kan utläsa olika trender i kräftbeståndet. Informationen kan t ex utgöra en mycket viktig grund för
kommande rekommendationer i kräftfisket. Med fördel kan en gemensam blankett framställas som delas
ut till samtliga, som skall fiska kräftor.

6. Uppföljning av utplanteringen av
flodkräftyngel 2012
För att undersöka om återintroduktionen går enligt
planerna måste uppföljningar genomföras. Hösten
2013 kan finmaskiga mjärdar användas för mindre
provfisken i direkt anslutning till utsättningslokalerna. Andra metoder är att lyfta på stenar eller använda
vattenkikare för att leta efter kräftorna. Hittar man
kräftor vet man att allt är ok. Det lär dröja fram till
2014 innan man kan göra provfisken med vanliga
mjärdar. En av utsättningslokalerna är vid utloppet
ur Stora Vällen, direkt nedströms dammbyggnaden.
På denna sträcka är det lätt att genomföra uppföljningar, därav anledningen till utsättningslokalen.
Alla uppföljningar som genomförs skall tillställas
kräftansvarige för utvärdering.

4. Utse en kräftansvarig inom
kräftskötselområdet.

5. På sikt skall det årliga kräftfisket
inrapporteras till fvof och kräftansvarig
På sikt skall all data som berör flodkräftor inom kräftskötselområdet tillställas den kräftansvarige, t ex i
samband med den årliga kräftpremiären. Information
om antal, storlek, kön, lokal mm dvs en sammanställning av årets kräftfiske. Insamlad information skall
sammanställas av kräftansvarig och användas till
uppföljning kräftbeståndets utveckling. Efter några
år kommer informationen att vara mycket viktig och

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Personen sköter kontakter med myndigheter, fiskerättsägare mm frågor som berör kräftor samt
sammanställer och dokumenterar och följer upp
återintroduktionen.
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7. Förberedelser av justering av kräftfiske
reglerna och uppstart av kräftfiskepremiär

När väl kräftfisket återigen blir aktuellt i Vällans
fvof skall kräftfisket omges med tydliga regler/
rekommendationer, för ett hållbart uttag av flodkräftbeståndet. Men måste vara flexibel och ha möjlighet
att justera regelverket om det finns ett behov.
En mycket viktig åtgärd är att snabbt återskapa den
förr så uppskattade kräftpremiären. De första åren
2015 – 2017 skulle man t ex starta upp premiärkvällen och tillåta fiske efter kräftor men på villkoret att
samtliga kräftor släpps tillbaks, efter att man dokumenterat fångsten. Premiärkvällen skall fungera som
ett provfiske med syftet att följa beståndsutvecklingen
och skall utgöra underlag för när kräftfisket kan starta
på allvar. Kräftfiskepremiären skall ge en positiv syn
på resursen som flodkräftorna utgör och skapa en
trevlig och ”glad kväll” där fiskerättsägarna kan se
fram emot kräftfisket. Ju fler människor som ser flodkräftorna som en resurs och har glädje av dem, stärker
viljan att bevara och utveckla flodkräftbeståndet.

Exempel och förslag till ett regelverk för kräftfisket:
• Minimått som säkerställs att alla kräftor har hunnit para sig minst en gång dvs. de kräftor som är
snabbväxande hinner para sig innan de fiskas upp.
• Honor fiskas ej.
• Begränsat antal mjärdar per fiskerättsägare.
• Fisket skall bedrivas vid flera tillfällen t ex en
helg i början av augusti och en helg i början av
september.

8. Enskild biotopvård
Rent generellt har Vällan mycket bra biotoper för
flodkräftor. Men det går alltid att förbättra. Varje
fritidshusägare/markägare skall/bör efter eget tycke
och engagemang aktivt skapa bra förhållande för
flodkräftor t ex i form av utläggning av sten, tegelrör,
tegelpannor, död ved mm. vid de sträckor man nyttjar
vid kräftfisket. Syftet är att skapa ett så bra lokalt
kräftfiske som möjligt som gynnar den enskilde.

Exempel på ett kräftgömsle för ett antal kräftor på en liten yta.

Foto: Mats O. Morell

Fakta Exempel på biotopvårdsåtgärder för att öka tillgången på bon och skydd/gömslen
Innan man påbörjar biotopvårdande åtgärder genom utläggning av olika bomaterial bör man göra en inventering av vilka områden i sjön/vattendraget som är i behov av en sådan åtgärd och att det faktiskt finns
ett behov av åtgärden. En kartläggning över var de bästa respektive sämsta kräftförande lokalerna i sjön/
vattendrag fanns innan kräftbeståndet försvann/minskade, ger en bra vägledning för biotopförbättrande
insatser. Utanför sina bohålor är kräftorna känsliga mot predation. Vid födosök, under parningstiden samt
vid skalbyten exponeras kräftorna för predatorer.
Det är då viktigt att det finns gott om gömsle/skydd i närheten av bohålorna. Beroende på födotillgången
kan avståendet från bohålan till där kräftan hittar sin föda variera. Därför är det lämpligt att mellan bohålorna
och där födosöket sker, lägga ut ridåer med risknippen och grenar mm. som kräftorna kan gömma sig under.
• Utläggning av stockar och större grenar
• Tegelpannor och stenar som läggs i högar/strängar
• Längs stränderna kan man lägga ut sten från
• omgivande landområden.
• För att skapa utrymmen under och mellan stenarna,kan man med hjälp av ett järnspett och vadarbyxor
lyfta på befintliga stenar i strandzonen som ligger delvis nedsjunkna i bottnen.
• Risvål/riskasar mm. som ligger utspridda på bottnen vilket kräftor kan söka skydd under vid
födosök och parning.
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Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

9. Arbeta fram en strategi inför ev. framtida
flyttning av flodkräftor inom Vällansjöarna

Orsaken till de syrgasfria bottnarna 1991, 1992 och
2006 beror troligen på tillförsel av mer näringsämnen än vad Vällansjöarna tål, även om de uppmätta
värdena visar på låga halter. Anledningen kan vara
en kombination av olika faktorer t ex jordbruk,
stora skogsavverkningar under 1980-tal med ökad
markavvattning som följd, att Vällansjöarna inte är
naturliga sjöar mm.
Åtgärder för att minska näringsbelastningen har
genomförts vid anslutning av enskilda avlopp till
det kommunala avloppsnätet. En annan åtgärd är att
anlägga våtmarker med syftet att reducera fosfor.
Genom att etablera ett samarbete med Länsstyrelsen finns möjligheter att genomföra åtgärder t ex.
anlägga fosforfällor i form av våtmarker som i vissa

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Vällan fvof skall ta fram en prioriteringslista över
vilka lokaler, utmärkta i en karta, man skall flytta
flodkräftorna till när väl återintroduktionen gett
resultat. Vid dessa lokaler har kräftorna de bästa
förutsättningarna för att beståndet snabbt skall utvecklas. Det är viktigt att strategin är klar innan det
blir aktuellt med flyttning av kräftorna. Det kan lätt
bli osämja vid fördelning av kräftorna eftersom det
finns många fiskrättsägare och därmed många olika
viljor. Risken finns därmed att man sprider kräftorna
över ett för stort område samt vid lokaler som inte
har bra förutsättningar, eftersom man eftersträvar
en sorts rättvisa. Det viktigaste är att så snabbt som
möjligt etablera stabila och reproducerande bestånd
lokalt i sjön. Syftet är förstås att på sikt ska hela sjön
hysa fiskbara bestånd.

10. Vällans fvof skall medverka till att 		
minska näringsbelastningen på Stora
och Lilla Vällan
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Övre delarna av ”Krondiket” som skall provfiskas. Provfisket skall ske i huvudfåran.

fall och till stor del kan finansieras av Länsstyrelsen.
Första steget är att skapa en vilja att genomföra konkreta åtgärder och att markägarna ställer sig positiva.
Syftet är att Vällansjöarna skall vara en attraktiv och
levande sjö samt att flodkräftbeståndet blir en symbol för en frisk och hälsosam Vällansjö.

11. Uppföljning av sygasmätningarna i
Stora och Lilla Vällan

		

En koppling till nedgången i kräftbeståndet från
1990- talet och framåt är mellan syrgasfria bottnar
och förekomsten av Psorospermium sp (se kapitlet
om Flodkräftans historiska utveckling i Vällans
fvof och faktarutan om Psorospermium sp). De
flodkräftyngel som återintroduceras 2012 skall förhoppningsvis vara fria från Psorospermium sp. (hälsokontrollerade) men då återstår syrgasproblemet.
Ingen syrgasmätning har genomförts sedan 2006.
Det är viktigt att man samlar på sig mer kunskap
om det fortfarande förekommer syrgasfria bottnar
samt utbredningen av dessa bottnar. Uppföljning av
syrgasmätningarna skall genom att:
• Söka medel eller hjälp från Länsstyrelsen/Falun
kommun att årligen genomföra minst två syrgasprofiler per år.
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Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Om det uppvisar syrgasbrist vid de djupaste
delarna av Stora och Lilla Vällan skall det genomföras flera syrgasprofiler i sjöarna. Syrgasprofiler skall genomföras vid botten på grundare
områden av sjön, där man vet att det förekommit
kräftor, gärna stenbottnar. Syftet är att undersöka om även de bottnar som hyser bra biotoper
för kräftor är påverkade av låga syrgasvärden
vilket i sin tur kan vara en förklaring till nedgången i beståndet fram till 2009.

12. Återintroduktion av flodkräftor 2012 – 2014
Fortsättning av projektet med återintroduktion av
flodkräftyngel som påbörjades 2012. Medel tilldelades via Havs och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Dalarna. Medel skall sökas årligen för att
finansiera projektet.

13. Provfiska ”Krondiket”
Man har inte kunnat förklara hur kräftpesten kom till
Stora Vällan 2009. Fvof har genomfört stora insatser
med att provfiska Vällensjöarna. Men Krondiket är
fortfarande inte provfiskat. I ett ytterligare led att avfärda förekomst av signalkräftor i och i anslutning till
Vällansjöarna ska ett provfiske genomföras i Krondiket, från utloppet ur Vällan och ca 1 km nedströms,
där bäcken passerar under vägen ner mot Faluån.
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Vällans fiskevårdsområdesförening, fvof
•
•
•

•

•

År 2006 max 2 dagar (9-10 augusti). För de
som inte kan max en dag senast den 25 augusti.
År 2007 max 2 dagar (8-9 augusti). För de som
inte kan max en dag senast den 25 augusti.
År 2008 max 2 dagar 13-14 augusti. Kräftfiskeförbud i Lilla Vällan p.g.a. flytt av kräftor.
Honor bör sparas och kräftor mindre än 9 cm
skall läggas tillbaka. Fångst av död eller sjuk
kräfta skall rapporteras till styrelsen.
År 2009 max 2 dagar 13-14 augusti. Rekommendation att max 15 burar användes.Kräftfiskeförbud i Lilla Vällan p.g.a. flytt av kräftor.
Honor bör sparas och kräftor mindre än 9 cm
skall läggas tillbaka. Fångst av död eller sjuk
kräfta skall rapporteras till styrelsen. Detta blev
upphävt i samband med att kräftpest konstaterades den 29 juni 2009.
År 2010-11 Kräftfiskeförbud p.g.a. kräftpesten
som konstaterades den 29 juni 2009.

Endast betesfisk från Vällan har varit tillåtet sedan
år 2002. Att båtar som sjösätts skall desinficeras,
har också gällt sedan 2002. Boende med strandtomt
som inte har fiskerätt får ha max 10 burar utanför
egen strand.
Intäkterna för föreningen uppgår årligen till 2
000- 2 500 kronor årligen via fiskekortförsäljning.
Försäljning av fiskekort sker huvudsakligen vid
Lilltorpet.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

1930 bildades Vällans fiskevårdsförening som under
en lång period förvaltade fisket. Tyvärr har det inte
framkommit några dokument eller verksamhetsberättelser som troligen skulle gett en värdefull information om t ex. flodkräftans historiska utveckling i
Vällansjöarna.
Vällans fiskevårdsområdesförening (fvof) består
av ca 240 fiskerättsägare och bildades 1999. Verksamheten de första åren var trevande. Vällans fvof
förvaltar fisket i Vällans fiskvårdsområde (fvo) vilka
består av de fastigheter som har fiskerätt i Stora
Vällan, Södra Vällan och Lilla Vällan med kringliggande vatten. Föreningens verksamhet omfattar allt
fiske inom området. Kräftfiske får dock bedrivas
enbart inom det egna skifteslaget eller den egna fastigheten, enligt regler som beslutas av fiskestämman.
Regelverket kring kräftorna har varierat något under
perioden 2002 – 2011:
Åtgärderna i Vällans fvof Fiskeplan för att öka
beståndet av flodkräfta har reglerats enligt:
• År 2002 gjordes den första Fiskeplanen. Kräftfiske i 10 dagar fr.o.m. 7 augusti.
• År 2003 kräftfiske i 10 dagar fr.o.m. 7 augusti.
Minskning av beståndet hade uppmärksammats.
Anledningen visste man inte.
• År 2004 begränsades kräftfisket till 2 dagar med
start andra onsdagen i augusti.
• År 2005 max 2 dagars kräftfiske under tiden
7 augusti t o m 16 augusti.
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Sammanfattning av åtgärder som Vällans
fvof genomfört under perioden 2002 - 2012
•
•
•

År 1999 bildades Vällans FOF.
Åtgärder för att öka beståndet av flodkräfta
Från år 1999 och framåt har begränsning gjorts
av antalet dagar som kräftfisket har fått utföras.
Från obegränsat antal dagar till max 2 dagar.
Begränsning av antalet burar per fiskerätt.
Begränsning av storleken som får tas samt kön.
Fiskeförbud i delar av sjön.
Endast betesfisk från sjön.
Regler för desinficering av båtar.
Provfiske för att utvisa vad som händer.
Vattenprover för att se bl a PH-värdet vid provfisket.
Vattenprover inskickade för analys.
Provfiskade kräftor inskickade för analys till
SVA.
Flytt av kräftor från avrinnande vatten.
Inköp och utsättning av 10 st minkfällor.
Återintroduktion av flodkräftor i Stora Vällan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förekomst av flodkräftor inom Vällans fvof
2009 drabbades systemet av kräftpest då kräftorna
försvann i Lilla Vällan, Stora Vällan och Södra
Vällan. Den 24 juli 2012 återintroducerades 12 500
kräftyngel (15 – 20 mm stora) vid 14 olika lokaler i
Stora Vällan och Södra Vällan, se karta 5. Dessutom
återintroducerades samtidigt 2000 kräftyngel som
enskilda fiskerättsinnehavare bekostat och som satts
ut vid enskilda lokaler.

Vattenkemi inom fvof
Det har aldrig bedrivits någon kalkningsverksamhet
inom Vällans fvof. Både Lilla Vällan och Stora Vällan har aldrig antytts haft problem med försurning
vid de få provtagningar som genomförts. Det finns ett
begränsat antal vattenkemiska analyser att tillgå, se
tabell 1-3. Men som framgår i verksamhetsrapporter
och från protokoll vid styrelse/årsmöten för Vällans
fvof, har man varit oroliga för näringsbelastningen
på sjöarna. Falun kommun sammanställde en rapport
”Näringsbelastning till Vällansjöarna och Önsbacksdammen”1994. Under 1991 -1992 genomförde Falun
kommun flertalet undersökningar bl.a. avseende fosfor- (Tot-P) och kvävehalten (Tot-N) samt mätning av
syrgas i olika djupintervall. Fosfor (Tot-P) i Lilla Vällan varierade mellan 8 – 40 µg/l och för Stora/Södra
Vällan mellan < 5 – 17 µg/l. Värden mellan 25-50
µg/l bedöms som ”Höga halter”. Se bilaga 1, Vattenkemi och dess bedömningsgrunder, för mer information om vattenkemi och bedömning av analysresultat.
Länsstyrelsen har dock t.o.m. 2009 genomfört analyser vid ett antal provtagningspunkter av mindre
tillflöden till Stora Vällan, utloppen ur Lilla, Stora
och Södra Vällan samt två syrgasprofiler i Lilla och
Stora Vällan 2006. Det största uppmätta Tot-P vid
utloppet ur Lilla Vällan samt ur Stora och Södra
Vällan uppgick till 13 µg/l. Att det är låga värden
vid utloppen kan tyda på av Vällansjöarna fungerar
som en ”fosforfälla”. Fosfor kan sedimenteras eller
används i primärproduktionen. Ett tillflöde, Gruvbäcken, uppvisade höga värden, 80 µg/l.

Tabell 1. Resultat från 1998-2006 av genomförda vattenkemiundersökningar i Vällansjöarna (surhet och
näring), utfört av Länsstyrelsen.
Sjö
Stora vällan
Stora Vällan
Stora Vällan
Stora Vällan
Stora Vällan
Lilla Vällan
Lilla Vällan
Lilla Vällan

Prov
datum

Provdjup (m)

1998-09-14
?
1998-09-14
?
2005-10-10
1,0
2006-03-08 1 m ovan botten
2006-03-08
1,0
2005-10-10
1,0
2006-03-07 1 m ovan botten
2006-03-07
1,0

pH
6,67
6,82
7,15
6,69
6,91
7,21
6,71
6,75

Alk mmol/l Färg filtr Abs
0,185
0,058
0,198
0,047
0,229
0,037
0,301
0,042
0,251
0,031
0,347
0,06
0,458
0,091
0,296
0,064

NH4-N
µg/l
10
25
30
18
172
<2,0

NO3+NO2
µg/l
Tot-N µg/l Tot-P µg/l
9
147
55
9
172
184

196
500
410
247
680
590

11
9
8
13
13
11

PO4 µg/l

TOC mg/l

1
2,1
1,1
2
2,2
2,2

5,9
6,1
6,3
7,2
7,5
10,0

Foto: Per Brunström

Tabell 2. Resultat från 1998 – 2006 av genomförda vattenkemiundersökningar i Vällansjöarna (metaller), utfört
av Länsstyrelsen.
Prov
Provdjup
datum
(m)
Sjö
Fe (µg/l) Mn (µg/l) Pb (µg/l) Cu (µg/l) Cd (µg/l) Zn (µg/l)
Stora vällan 1998-09-14
0,2
1,5
?
95
0,009
14,2
Stora Vällan 1998-09-14
1,8
?
57
0,14
0,013
33,2
1,0
50
25
0,14
1,3
0,005
16
Stora Vällan 2005-10-10
1,0
85
24
0,17
0,86
0,03
2,2
Lilla Vällan 2005-10-10

16

Foto: Håkan Emilsson

Kräftskötselområdet Vällan

Tabell 3. Vattenkemiska uppgifter som berör Vällan fvof och som finns tillgängligt hos
Länsstyrelsen i Dalarna.

Stora Vällan
Stora Vällan
Stora Vällan
Stora Vällan
Stora Vällan

År
1974
1977
1985
2005
2006

pH
7,2
6,1
6,5
7,1
6,9

Alk, mekv/l kond mS/m Färg mg Pt/l Ca mekv/l
0,16
6,7
20
0,1
6,5
30
0,18
7,2
20
0,37
0,23
0,25

Inom Liljans avrinningsområde finns 13 gruvavfallsobjekt, de allra flesta uppströms Stora Vällan. Det
gruvavfallsobjekt som tidigare bedömts utgöra den
största metallkällan är Skyttgruvan. Skyttgruvan har
bedömts vara av MIFO (Naturvårdsverkets Metodik
för Inventering av Förorenade Områden) riskklass 2,
medan resterande gruvavfallsobjekt bedöms ha lägre
risk. Skyttgruvan började brytas under 1500-talet,
och brytning av bland annat zink- och koppar har
skett i flera etapper. Mer omfattande metallundersökningar har gjorts i området vid åtminstone tre
tillfällen 2009. I avrinningsområdets större sjöar
och vattendrag överskreds gränsvärdena måttligt för
zink och koppar. För zink överskreds gränsvärdet i
samtliga sjöar förutom Lilla Vällan och Nästjärnen.
För koppar uppmättes måttligt förhöjda kopparhalter
i Önsbacksdammen och Liljan med inlopp.
I de små vattendragen nära gruvområdena i norr
uppmättes mycket höga halter av såväl
zink (9300 μg/l), koppar (110 μg/l) som kadmium
(15 μg/l). Då handlar det i princip om mätningar
av rent lakvatten. Zinkhalten är allra högst i de små
vattendrag som avvattnar Skyttgruvan, men är även
mycket hög i anslutning till gruvområdet Dammen
(420 μg/l). På samma plats uppmättes även de högsta kopparhalterna. Kraftigt förhöjda kopparhalter
uppmättes även i vattendragen efter Glamsarvet.
Utifrån provtagningarna 2009 framgår det att den
viktigaste metallkällan i avrinningsområdet är den
högt riskklassade Skyttgruvan. Stora Vällan fungerar som en metallfälla, och det utgående vattnet
innehåller endast en femtedel så mycket zink som
det ingående vattnet.
Det finns relativt lite jordbruk i tillrinningsområdet
och det kommunala avloppnätet har byggts ut under

de senaste 20 åren. Därmed anser man är näringsbelastningen minskat de senaste 20 åren. Det är oklart
hur tidigare näringsbelastning påverkat sjöarna.
Även om näringsbelastningen minskat finns högst
troligt ackumulerat fosfor i sjöarnas bottensediment.
Eutrofiering är ett tillstånd när en sjö/damm/vattendrag tillförs extra närsalter som ger mer näring
åt växter och djur vilket medför att produktionen
ökar. Denna process sker sällan naturligt utan är
nästan alltid orsakad av mänsklig påverkan. Främst
är det tillförsel av närsaltet fosfor som ligger bakom
eutrofiering i sötvatten. Om tillförsel blir för stor
ökar produktionen av växtplankton och vattenväxter.
Vintertid när växterna ruttnar åtgår mycket syre för
att bryta ned växtmaterialet varvid syrebrist uppstår.
Syrebristen kan bli allvarlig på fisk, kräftor och
andra bottenlevande organismer, i ett långt gånget
skede kan akut syrebrist uppstå. Sker detta läcker
närsalter som tidigare låg bundna i bottnarna, ut i
sjön. Detta medför att sjön dels tillförs närsalter via
inlopp från främst mänskliga aktiviteter samtidigt
som ”gamla” närsalter som tidigare låg bundna i
sjöns bottensediment frigörs och tillgängliggörs för
sjöns produktion. Mer närsalter ger i förlängningen
syrebrist under längre perioder, varvid ytterligare
närsalter läcker ut. Eutrofieringen accelererar och
en ond cirkel har skapats vilket är ett mycket svårt
tillstånd att komma ur. Stora sjöar eller sjöar med
hög vattenomsättning (dvs. den tid det tar för en sjö
att byta ut sitt vatten t ex sjöar med stora tillflöden)
tål högre fosforhalter.
Vällansjöarna har troligen en låg vattenomsättningstid pga. små tillflöden och är troligen känslig
för näringsbelastning. När en sjö drabbas av syrgasbrist tyder detta på att sjön” inte mår bra” och att
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sjön är eller har varit påverkad av yttre faktorer, som
t e x hög tillförsel av näring, se bilaga 3 (”Syrgasens
påverkan på ett kräftbestånd”). Minskad näringsbelastning i form av utbyggnad av avloppsnätet är
dock en viktig åtgärd.

Just syrgasfria bottnar är just vad Vällan sjöarna
drabbades av 1991-1992 och 2006. Sedan dess har
inga kompletterande undersökningar genomförts, se
figurer 1-10.

Figur 1.Syrgasprofil i Stora Vällan, 1991-04-03

Figur 2. Syrgasprofil i Stora Vällan, 1991-08-22

Figur 3. Syrgasprofil i Stora Vällan 1992-03-09
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Figur 4. Syrgasprofil i Stora Vällan, 2006-03-08. Obs värdet vid 7 m djup verkar
osannlikt, troligen en felmätnining. Högst troligt var det syrgasfattiga förhållanden
vid mättillfället.

Figur 5. Syrgasprofil i Södra Vällan 1991-04-03.

Figur 6. Syrgasprofil i Södra Vällan 1991-08-22
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Figur 7. Syrgasprofil i Södra Vällan, 1992-03-09

Figur 8. Syrgasprofil i Lilla Vällan, 1992-03-09

Figur 9. Syrgasprofil i Lilla Vällan, 2006-03-07
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Figur 10. Visar syrgasförhållandet i Lilla Vällan vid provtagningen 2006-03-07. Som framgår
av kartbilden är det en begränsad yta av Lilla Vällan som har goda syrgasförhållanden, dvs på
grundare och huvudsakligen strandnära partier.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Fakta - Syrgaskoncentration i sötvatten
Syrekoncentrationen i sötvatten
Klass Benämning		
Effekt
mg O2/l
> 7				
1
Syrerikt tillstånd
Ingen
5-7				2
Måttligt tillstånd
Ingen
3-5				
3
Svagt syretillstånd
Syrekrävande
									
organismer dör eller flyr
1-3				
4
Syrefattigt tillstånd
Endast få arter överlever
< 1				
5
Syrefritt eller nästan					
						
syrefritt/svavelväte
Växter och djur dör

21

Kräftskötselområdet Vällan

Flodkräftans historiska utveckling inom Vällans fvof
Flodkräftor har funnits i Vällansjöarna under lång
tid, man vet inte exakt hur länge men de har funnits
så länge man kan minnas. Denna epok dog ut 2009
då kräftpest för första gången drabbade Vällansjöarna.

Stora Vällan och Södra Vällan
Stora Vällan och Södra Vällan har historiskt varit en
mycket bra kräftsjö och var vida känd i Falun. Kräftpremiären var något man verkligen väntade på och
var sensommarens höjdpunkt. När mörkret lade sig
under premiärkvällen tändes brasor och marschaller runt sjön. Bara i Södra Vällen kunde man se ett
30-tal brasor i samband med kräftpremiären. Kräftor
såldes till hotellen i Falun under 1950 - 1960-talet.
Fångster om 30 – 35 tjog (600 – 700 kräftor) under en kväll var vanligt, ett tjog per bur var inget
onormalt. Under slutet av 1980-talet noterades en
nedgång, men lokalt i sjön fanns det fortfarande ett
mycket bra bestånd. Succesivt skedde en långsam
nedgång fram till slutet av1990-talet som övergick
till en allt snabbare nedgång under 2000-talet fram
till pesten slog till 2009.
I anslutning till de så för Vällans så karakteristiska
”flyttuvorna” fanns det förr otroligt mycket kräftor.
Kräftorna nyttjade det ”virrvarr” som tuvorna utgjorde under ytan. I denna typ av miljö finns det gott
om föda och mycket bra med gömslen, framförallt
för små kräftor.

Kräftfisket bedrevs huvudsakligen under en kväll
eftersom man helt enkelt var nöjd. Man fick oftast
mer än tillräckligt för sin årliga kräftskiva.
Från 1990-talet och fram till 2009 skedde det en
kontinuerlig försämring. I mitten av 1990-talet fick
man ca 15 tjog (300 kräftor) per kväll medan strax
innan pestutbrottet 2009 fick en kräftfiskare 3 tjog
(60 kräftor). Under denna period märkte man även
att tjuvfisket blev allt mindre. Tjuvfisket var förr
omfattande eftersom det alltid bott mycket människor i nära anslutning till Vällan och att det goda
kräftbeståndet var vida känt.
Som ett led att försöka utröna orsaken till nedgångarna i beståndet skickades 2006, 4 flodkräftor
från Stora Vällan och en flodkräfta från Lilla Vällan
till Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA), för
analys av kräftsjukdomar. SVA kunde påvisa Psorospermium sp i varierande mängd (sparsamt – ganska
rikligt) i alla fem kräftor.
Per Hamne, fiskrättsägare vid Stora Vällans norra
strand, har fört en unik statistik över sina fångster på
sin mark för perioden 1960 – 2009, med undantag
för några få år. Från vissa år (se nedan) finns även
en liten notering som kan vara viktigt för att tolka
respektive års fångst. Pers kräftfiske bedrevs en
gång per år, kräftorna som redovisas i figur 11 är i
”kokstorlek” dvs. från ca 10 cm och större. Per har
dessutom redovisat fisket på två sätt. Det ena fisket
bedrevs strandnära vid en ca 100 m lång stenbrygga

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Fakta - Psorospermium Haeckeli
Psorospermium Haeckeli är en microsporidie (encellig parasit) som påträffas i kräftans inre organ,
speciellt i huden under ryggskölden. Psorospermium sp., förekommer i hela Europa, USA och Australien. Parasiten kan orsaka sjukdom hos de flesta europeiska kräftarter t ex flodkräftor och signalkräftor.
Livscykeln hos parasiten uppges vara okänd men mycket talar för att kannibalism spelar en stor roll i
spridningen. Flodkräfta anses mer motståndskraftig mot sjukdomen än signalkräfta. Sjukdomen behöver
inte vara förarglig för individen men sätter ned kräftans motståndskraft och gör den mer mottaglig för
andra sjukdomar. Parasiten kan uppnå en 100 % dominans i ett kräftbestånd.
Parasiten ”upptäcktes” i slutet av 1800-talet. Den åstadkommer ingen synlig yttre förändringar på en
kräfta och ett mikroskop eller PCR krävs för att påvisa dess förekomst. Den kan förekomma i stort antal
i infekterade flodkräftor utan att någon påtaglig negativ påverkan hos kräftan. Den misstänks dock kunna
bidra till ökad dödlighet i samband med kräftans skalömsning. Relativ ofta påträffas parasiten i svenska
flodkräftbestånd. Parasiten har satts i samband med minskande och svaga kräftbestånd. Det finns mycket
lite kunskap om denna microsporidie, dess levnadsätt, spridning mm samt hur den påverkar kräftbestånden.
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med sänkhåvar och vanlig håv i samma antal och på
samma platser varje år (mörk stapel i figur 11). Det
andra fisket bedrevs med mjärdar/burar 100-300 m
ut i sjön på ett varierande djup mellan 1 – 3 m.
Per Hamne har under alla år fiskat kräftor på likartat sätt, med undantag att antalet burar/mjärdar som
använts vid fisket ute i sjön har ökat från och med
1986 och trots det har fångsten blivit mindre. Fram
till 1986 användes ca 25 burar. Mellan 1986 – 2007
användes 35 burar medan sista året man fiskade
användes 40 burar. Per Hamnes fångststatstiken
kan användas som en referens för den historiska

beståndsutvecklingen i Vällan. Figur 11visar på att
nedgången blev tydlig efter 1985 men ca 10 år senare blev det en uppgång för att senare minska succesivt fram till pestutbrottet. Det som är mest tydligt
är att fångsterna på djupare vatten (ljus stapel) har
minskat betydligt. Mellan 1960 – 1986 varierade
fångsterna mellan ca 50 – 150 kräftor. 1987 – 1994
blev det en dipp och under fyra år mellan 1994 –
1997 var det rikligt bra fångster, framförallt på fisket
längre ut i sjön. Efter 1999 skedde det en succesiv
nedgång, de sista 10 åren var det endast glesa fångster vid fisket längre ut i sjön.

Figur 11. Fångstatestik från fiskerättsägare Per Hamne. Diagrammet redovisar kräftfångsten fördeltat mellan
två lokaler. Det ena fisket bedrivs strandnära, i anslutning till en ca 100 m långa stenbrygga (mörk stapel) samt
ett kräftfiske med mjärdar/burar 100 – 300 m ut från stranden (ljus stapel) på ett djup om 1 – 3 m .

Utsättning av flodkräftyngel.

Foto: Bo Strintzing
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•

1991 - 7aug. Mest hannar. Normalt vattenstånd.
1992 - Ökning igen. Otroligt fin sommar
1993 - Regn och blåst. Kall o regnig sommar.
Minkar fångas
1994 - Ökning igen. Fin sommar. Flera minkar
fångas. Totalt har nu 93 minkar
fångats
sedan 1982
1995 - Fint väder. 30C vid kräftfisket
1996 - Lågt vatten vintern före =>Bottenfruset
runt bryggan. Totalt har nu 108 minkar
fångats sedan 1982
1997 - Planterade in ca 300 kräftor från andra
delar av sjön under hösten. Totalt har nu
114 minkar fångats sedan 1982
1998 - Regnig sommar, sämre vid yttre bryggan, planterade in kräftor från andra delar
av sjön
1999 - Sämre vid yttre bryggan, fin sommar
2000 – 2 aug. Översvämning samt tidigt fiske.
Översvämning under hösten också. Totalt har
nu 125 minkar fångats sedan 1982
2001 - Varmt vatten. Ganska grunt. Fin sommar
2002 - Inga längst ut på bryggan. Mkt fin sommar. Allt sjögräs som vi hade förr
utanför
bryggan är nu borta. Är det därför kräftantalet
minskar där ute?
2003 - 7 aug. Fin sommar. Bra med vatten.
2004 - Lösa i skalet. Lågt vatten. Fint väder.
Totalt har nu 160 minkar fångats sedan
1982
2005 - Dåligt fiskeväder. Sommarvädret ok.
Totalt har nu 164 minkar fångats sedan
1982
2006 - Fin sommar. Totalt har nu 170 minkar
fångats sedan 1982
2007 - Bara 2 vid yttre bryggan. Sval sommar.
Totalt har nu 182 minkar fångats sedan
1982
2008 - Samt många små. Lågt vatten. Tomma
burar utanför bryggan. Totalt har nu 184 minkar fångats sedan 1982
2009 - Katastrof i v27 då pesten slog till. Massor av kräftor flöt upp och blev måsmat.
Inga minkar efter detta!!
Foto: Länsstyrelsen i Värmland

Kortfattade noteringar och händelser fört av Per
Hamne under perioden 1960 – 2009 som till viss del
kan förklara vissa av variationerna i fångststatistiken
i figur 11. Vissa av kommentarerna kan kopplas direkt till varför det var sämre fångster vissa år.
• 1960 - 7 augusti, fint väder
• 1961 - 7 augusti
• 1962 - 8 augusti, regnig sommar
• 1967 - 7 augusti, kallt väder
• 1968 - 7 augusti, torrt och fint
• 1969 - 7 aug. + 29 grader, nyinflyttade fiskade
utanför stenbryggan
• 1970 - 7 aug. fint väder
• 1971- 7 aug. fin kväll, regn senare
• 1972 - 7 aug. fint väder
• 1973 - 7aug. 7aug Grumligt vatten pga. av
blåst. Många kräftor, spec. de stora, dog
den sommaren vid skalömsningen pga. ovanligt lågt vatten + varmt
• 1974 - 7aug. Inga stora kräftor
• 1975 - 7 aug. Lågt vatten
• 1976 - Antalet måsar (mest skratt men även
fiskmåsar) ökar för varje år. Dåligt väder
• 1979 - Högt vatten
• 1982 - Upptäckte ett minkbo. Fångade 10 minkar under hösten
• 1983 - Byggde riskasar till kräftorna, 13 minkar fångade på bryggan
• 1984 - Rekordfångst vid stranden 122 st, kastade tillbaks 90 små kräftor från fisket
100-300 ut från stranden. 12 minkar fångade
senare under hösten
• 1985 - Regnig sommar, "Kräftor i sump släpptes efter befruktning", 11 minkar
fångades
• 1986 - 13aug. Använt fler burar i år vid fisket
100-300 m ut från stranden. Kall
vatten. 9
minkar fångades
• 1987 - 12 aug. Sämsta sommarvädret på 60
år.10 minkar fångades
• 1988 - Fin sommar. Mycket lågt vattenstånd.
Botten uppe på flera ställen runt
bryggan.
Flera minkar fångas
• 1989 – Lösa i skalet. 9aug. Otroligt fin sommar. Planterade in befruktade honor från
sumpen senare i sept.
• 1990 - 8aug. Normal vattenhöjd. Flera minkar
fångas under hösten

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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Från den södra sidan av Stora Vällen vid Lilla Vällgården har Bo Stintzing följande erfarenheter från
sina fisken: Bo fiskat kräftor sedan barnsben, de
tidigaste minnena är från mitten på 50-talet. I början
bedrevs kräftfisket oftast under en kväll. Man fick
tillräckligt för en rejäl kräftskiva för ett 10-tal personer varje år, vilket innebar 5 – 10 tjog (100 – 200
stycken).
Från mitten av 1960-talet till början av 1980-talet
fiskade man vanligen 2 -3 gånger per säsong, därefter blev det märkbart sämre fångster. Kräftbeståndet
har sedan 1980-talet succesivt gått tillbaka. Bo fortsatte därefter att fiska kräftor i stort sett 2 ggr per
säsong. Fångsterna från mitten 1980-talet varierade
mellan 3 – 5 tjog (60 - 100 stycken) på 20 mjärdar
(3 – 5 kräftor per bur och natt). Från mitten av 2000

och fram till kräftpesten kom så fiskades bara en
gång per säsong och fick ca 3 – 4 tjog på 20 mjärdar.
Familjen Eggertz har bedrivit sitt huvudsakligen
kräftfiske i Lilla Vällan under mycket lång tid. Sedan 1970 och framåt finns årlig statistik av fångstuttaget, se figur 12. När kräftfisket havererade i Lilla
Vällan 1991 började familjen fiska i Stora Vällan
1992, se figur 13. Fisket bedrevs med 70 – 80 mjärdar. 1996 fick de 12 tjog vilket gav ca 3 kräftor per
mjärde och natt medan 2002 fick man endast ett tjog
vilket gav 0,2 kräftor per bur och natt. Det skedde
en mycket snabb försämring på fyra år. Redan 1991
blev Stora Vällan drabbad av syrgasbris, se figur
1-2 men effekterna av syrgasbristen kan inte ses i
familjen Eggertz statistik.

Figur 12. Statestik från familjen Eggertz kräftfiske i Lilla Vällen under perioden 1964 – 2001. Färgerna i
stapelrna visar på antalet fisktillfällen per år och antalet tjog per fisketillfälle. T ex fiskade man endast en
gång 1971 medan man fiskade fyra gånger 1980.

25

Kräftskötselområdet Vällan

Lilla Vällan
Lilla Vällan har vid de västra och östra delarna av
sjön haft väldigt mycket kräftor. Däremot fanns
det under 1920-talet ett väldigt glest bestånd i
Lilla Vällan. En förklaring är, enligt uppgift,
att man under denna period planterat ut ål. Ål
och kräftor går inte ihop. Om detta stämmer så
lämnade ålen efter ett antal år Vällansjöarna och
begav mot Sargassohavet. Några nya ålar kan
inte vandra upp till Vällensjöarna av egen kraft.
När väl ålen lämnat sjöarna, ökade beståndet med
kräftor ingen. Beståndet har enligt Lars Eggertz,
varierat under tid i Lilla Vällan. Familjen Egertz,
som har haft en gård i generationer vid Lilla Vällan, har mycket god kännedom om flodkräftbeståndets utveckling hur mycket kräftor man förr
fiskade, se figur 12.
Familjen Eggertz fiskade mellan ett till fyra tillfällen per år och använde 70 – 80 mjärdar/burar
vid varje kräftfiske. Ett mycket bra år var 1980 då
man fick 130 tjog (2 600 kräftor) vid 4 fisketillfällen, se figur 12. Vid fisket 1980 snittade man ca
9 kräftor per mjärde och natt. Det är en bra siffra
som visar att det var ett mycket bra bestånd 1980.
Året efter minskade fångsterna rejält från 130
tjog till 55 tjog (1 100st), mer än en halvering
under ett år! Vad hände under vintern 1980/81?
Kräftfångsten fortsatte därefter att minska, trots
att man fiskade vid 4 tillfällenen 1982 och 1983.
Sista kräftan familjen Eggertz fångade i Lilla
Vällan var 1999 då de endast fick 6 stycken. En

notering Eggertz gjorde de sista åren var att det
var framförallt stora hanar man fick. Avsaknad av
små kräftor tyder på att rekryteringen hade satts
ur spel. Senast någon fick en kräfta i Lilla Vällan
är vid provfisket 2008 då man fick 12 kräftor med
60 mjärdar.
Enligt figur 12 var det en tydlig och uppåtgående ”peak” mellan 1977 – 1980 vilket även kan
skönjas vid Per Hamnes fisken, se figur 11, som
också hade ett bra fiske 1979. Om man enbart tittar på de blå staplarna i figur 12, dvs. det första
fisket varje år, visar fiskena inte på speciellt stora
variationer mellan 1964 – 1991, med undantag
för 1979 och 1989 som var i stora drag dubbelt så
bra som övriga medan fisket 1986 var det sämsta.
1992 fiskade inte Eggertz i Lilla Vällan men väl
1993. Vad hände mellan 1991 och 1993. Från ca
15 tjog 1991 till endast 6 stycken 1993. Enligt
figur 8, Lilla Vällans syrgasprofil 1992-03-09
ser man att det är syrgasfria bottnar. Detta är det
tidigaste uppmätta syrgasvärdet i Lilla Vällan, vi
vet inte om det varit syrgasfria bottnar tidigare eller om det var under denna period som problemet
med syrgasfria bottnar uppstod. Det verkar dock
som om det finns en tydlig koppling till kräftornas
mer eller mindre försvinnande till det att syrgasfria bottnar drabbade sjön.

Figur 13. När beståndet i Lilla Vällan havererade började familjen Eggertz fiska i Stora Vällan. 1998
fiskade familjen vid två tillfällen, markeras med två färger blå och röd.
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Södra Vällan
Under åren 1906-1937 fick familjen Norin 150 tjog
per år. Kräftorna matades med 200 kg mäsk per år
som kom från bryggeriet. Fångsten fanns antecknat
på en spismur i ett hus som rivits. 150 tjog motsvarade 3000 kräftor. Kräftor i storleksintervallet 10

cm väger ca 30 g. 3000 stycken med en uppskattad
medelvikt om 30 g motsvarar ca 90 kg flodkräftor/
år. Om man räknar om denna fångst till dagens värde
skulle detta ge en inkomst om ca 90 kg x 450 kr/kg
= 40 500 kr/år.

Figur 14. Familjen Norins fångster sedan 1979 och fram till 1998. Tabellen redovisar antalet fångade
tjog per år. Fisket bedrevs under flera tillfällen och hur många mjärdar som användes. Det som inte
framgår i figuren är att under åren 1999-2005 fångades ca 1,5 – 2 tjog årligen

Figur 15 redovisar kräftfångst hos Rylander/Ericsons
i Södra Vällan med antal fångade tjog/år. Fisket
bedrevs vid ett tillfälle med 30 burar. Det som kan
noteras och är anmärkningsvärt är att nedgången är
mindre i Södra Vällan jämfört med Stora och Lilla

Vällan, jämför figur 11 – 13. För Södra Vällan är
fångsterna betydligt mer konstanta fram till pestutbrottet 2009. Intressant är också att mellan 1993 –
1994 fördubblades fångsten från 8 tjog till 16 tjog av
okänd anledning.

Figur 15. Rylander/Ericsson fångster under perioden 1977 – 2008 med några års
uppehåll. Fiske en gång/år med 30 burar.

27

Kräftskötselområdet Vällan

Sammanfattning och teorier om beståndets nedgång fram till 2009
Någon enkel förklaring till beståndets negativa
utveckling från 1990-talet fram till 2009 finns
inte och man har inte kunnat påvisa någon enskild
orsak. Man kan dock dra slutsatsen att det inte är
flodkräftorna det är fel på utan det är miljön flodkräftorna lever i som förändrats över tiden. Dessutom är det troligen en kombination av flertalet
faktorer som har påverkat Vällansjöarna. Följande
teorier belyser problemet med nedgångarna i kräftbeståndet:

•

•

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

•
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Syrgasprofiler, dvs. man mäter syrgashalten
från sjöytan ned till botten, har genomförts
1991 (2 ggr), 1992 (2 ggr) och 2006, i Lilla
Vällan, Stora Vällan och Södra Vällan, se figur
1-10. Syrgasfria bottnar har uppmätts vid samtliga lokaler (Se bilaga 3 hur låga syrgasvärden
kan påverka ett kräftbestånd). Syrgasfria bottnar tyder på att sjön inte mår bra. Det krävs
mer syre i sjöarna för att bryta ned organiskt
material än vad som finns tillgängligt. Syrgasfria förhållanden uppstår vid bottnen och
kräftor är bottenlevande därav den tydliga
kopplingen till att problem uppstår. Kräftor blir
stressade och Psorospermium sp. som kräftorna
i Vällansjöarna bär på, kan få ökad negativa effekter, i form av ökad dödlighet, vilket kan ses
i en långsam och succesiv nedgång av beståndet. Denna teori stöds av Per Hamnes fångststatistik på djupare vatten och ca 100 – 300 m
ut från land, som visar att beståndet minskade
först och mest och familjen Eggertz statistik
som visar att det blev en rejäl kollaps mellan
1991 och 1993 1992 uppmätte man syrgasfria
bottnar i Lilla Vällan. Det är i dessa miljöer
(djupare partier av sjön) syrgasbristen får de
stora effekterna. En annan notering Per gjorde
var att fångsterna vid stenbryggan minskade
först längst ut på stenbryggan, de sista åren
fick han bara kräftor längst in vid stenbryggan.
Per Hamne och Eggertz noterade att vid de
senaste årens fiske var det betydligt färre små
kräftor i fångsten vilket indikerar på störningar
i reproduceringen. I kombination till att det
blev färre kräftor i sjön fick minkens påverkan
större effekt eftersom han med fördel äter de
större kräftorna som dessutom är de som är
könsmogna.
Ökad näringstillförsel och ökad markavvattning kan även ha kopplingar till de stora avverkningsytor inom Vällans direkta omgivningar, som skedde huvudsakligen under
1980-talet. Framförallt vid den södra sidan av
sjön. Numera anses det som att botteslammet i
Vällansjöarna ökat och att siktdjupet minskat.
Påverkan kan ske t e x skett via ökad markvattning ned mot Vällan i kombination med att
skogsdikning påverkat sjön via ökad sedimentering och näringstillförsel samt igenslamning
av bottnar.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Kräftskötselområdet Vällan

•
•

Parasiten Psorospermium haeckeli, se faktaruta
hur parasiten kan påverka ett kräftbestånd.
Enligt figur 11, varierade fångsterna något mellan perioden 1960 – 1985 med en dipp mellan
1986 – 1993 därefter blev det en tillfällig ökning
fram till 1997. För att därefter succesivt minska
till pestutbrottet 2009. Även figur 15, stödjer
ökning i Södra Vällan mellan 1994 - 2002. Men
eftersom kräftfisket bedrevs en gång per år i
början av augusti kan mellanårsvariationen vara
stor. Kräftfiske som sker i början av augusti är
mycket beroende av hur den gångna sommaren

varit vädermässigt. En varm försommar ger
bra förhållanden för att kräftfisket skall bli bra
medan en kall försommar försenar kräftorna
utveckling med romkläckning skalbyten mm. År
med kalla somrar bör man fiska senare delen av
augusti början av september för bästa fångster.
Med detta menas att det vissa år kan förekommer mer kräftor än vad fiskena visar, beroende
på att kräftorna nyss bytt skal och ligger och
gömmer sig i sina bohålor i väntan på att skalet
skall hårdna

Fakta - Hur växer en kräfta?

Tillväxten sker genom skalömsningar och tillväxthastigheten bestäms främst av hur många gånger kräftan
hinner byta skal under sommarens tillväxtsäsong. För att uppnå fångstbarhet storlek måste en kräfta byta
skal uppskattningsvis 20 gånger.
Beroende på väderleksförhållandena, och därmed vattentemperaturen, sker kontinuerliga skalbyten hos
kräftor, beroende på kräftans storlek, under perioden maj och fram till början av september. Ju varmare
försommaren är, desto fler skalbyten hinner kräftorna med under tillväxtsäsongen.
Under gynnsamma förhållanden kan ynglen första sommaren ömsa skal upp till 7 gånger och ha en
längd av 2-3 cm i slutet av tillväxtsäsongen. Könsmogna flodkräftor ömsar skal vanligen 1-2 gånger per
sommar. Vid varje skalbyte växer könsmogna kräftor mellan 2 och 8 mm. Små kräftor kan ömsa skal vid
så låga temperaturer som 5°C och könsmogna kräftor kan ömsa skal redan vid 9 – 11°C, medan optimala
temperaturer för skalbyte är 17- 20°C.
En kall försommar med en sen uppvärmning av vattnet kan leda till försenat skalbyte, vilket i sin tur
kan märkas på dåliga fångster vid den traditionella kräftpremiären i början av augusti. Det beror helt enkelt att kräftorna bytt skal i slutet av juli och är då mycket inaktiva och ligger och trycker i sina bohålor
i väntan på att det nya skalet skall hårdna. Den bästa perioden att fiska kräftor är i slutet av augusti och
början av september.
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Genomförd biotopvård för kräftor i Vällan
•

Små kräftor som fångats längre ut i sjön sumpades fram till dess honorna var befruktade (september/oktober). Honorna placerades i vikar
där Per skapat bra möjligheter för gömslen och
boende genom att byggt ”riskasar”, lagt i tegelpannor, rörbitar, brädor mm.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

En fiskrättsägare Per Hamne, har sedan början av
1980-talet aktivt arbetat med att förbättra kräftbeståndet samt skapat bättre förutsättningar för kräftorna i anslutning till sina eget fiskland. Exempel på
åtgärderna har varit att:

Det bor en hel del folk nära Vällansjöarna, detta märktes tydligt vid kräftpremiärerna innan pestutbrottet 2009. Då det lyste
åtskilliga eldar runt sjön under denna magiska kväll.

Utplantering av flodkräftor och fisk inom Vällans fvof
Några utplanteringar av fisk eller kräftor har inte genomförts sedan fiskevårdsområdet övertog förvaltningen. Om det genomförts tidigare är oklart. Man
har däremot, efter att man fått tillstånd från Länsstyrelsen, flyttat kräftor från en avrinnande bäck till
sjön två gånger. Den första flyttningen skedde den
21/9 2007 (112 st) till Lilla Vällan. Den andra flytten gjordes den 10/6 2009 (64 st) till Norra Vällan
(Vällgården). Den 29/6 2009 kom kräftpesten och
därmed försvann kräftorna.
Om det i framtiden blir aktuellt med en utplante-

Utsättning av flodkräftyngel.
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ring av fisk i Vällansjöarna måste fvof ställa krav
på fiskodlaren. Det absolut största hotet med spridning av kräftpest utgörs av illegala utplanteringar
med signalkräftor. En annan tänkbar spridningsrisk
av kräftpest till ett vatten är via fiskutsättningar.
En fiskleverans innehåller ca 3 m3 vatten. Inför en
fiskutsättning måste man få garantier från den fiskodlare som levererar fisken, att det inte förekommer
pestsporer i vattnet. Om inte fiskodlaren kan garantera smittfritt vatten skall man överväga att avbryta
fiskleveransen.

Kräftskötselområdet Vällan

Den 10/6 2006, 23/9 2006, 9/6 2007, 21/9 2007,
14/6 2008, 28/8-31/8 2008 samt den 10/6 2009 ( 3
veckor innan pesten bröt ut) genomfördes provfisken
i egen regi, totalt användes 565 burar och den totala
fångsten blev 590 kräftor alltså 1,04 kräftor per bur.
Man kunde konstatera en minskning i beståndet. De
första provfiskena gav 1,4 till 2,4 kräftor per bur och
de två senaste gav 0,9 respektive 0,5 kräftor per bur.
Man konstaterade en ökning i Södra Vällan och en
minskning i Norra Vällan samt i Lilla Vällan blev
det 0 kräftor vid sista provfisket. Se nedanstående
tabell 4.
Vid provfisket mättes, vägdes, bestämdes hård/lös
i skalet, eventuell sjukdom eller skada samt hane
eller hona samt eventuell rombärande. Djupet och
temperaturen bestämdes för varje bur, all fakta finns
dokumenterat.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Genomförda kräftprovfisken 2006 - 2008

Provfiske i Stora Le.

Foto: Stig Emilsson

Tabell 4. Resultat från provfisken under 2006 – 2009 i regi av Vällans fvof.

Provfiske i Askesjö, Bengtsfors kommun.

Länsstyrelsen i Dalarna genomförde i samarbete
med Vällans fvof ett standardiserat provfiske i 28-30
augusti 2008 enligt Naturvårdsverkets undersökningstyp för provfiske efter kräfta i sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket 2005). Vid ett standardiserat
provfiske används mjärdar av märket LiNi med 14
mm maskstorlek. Fem mjärdar placeras på en länk
med 10 m mellanrum. En länk omfattar således 50
m. Till bete användes vitfisk (cyprinider) som agnas
på betesnål. Provfisket utfördes av representanter

från fiskevårdsområdet Vällan fvof medan Länsstyrelsen tillhandahöll mjärdar samt sammanställde
och utvärderade resultatet.
Av praktiska skäl delades provfisket in i tre delar,
Lilla Vällan, Stora Vällan och Södra Vällan. För Lilla Vällan användes 80 mjärdar och för Stora Vällan
och Södra Vällan 100 mjärdar vardera. Mjärdarna
monterades på provfiskelinorna som fördelades runt
sjöarna, se karta 2 – 4 kommande sidor för placering
av länkarna.

31

Kräftskötselområdet Vällan

Stora Vällan
Av de 71 kräftor som fångades längdmättes 70
stycken. Av dessa var den minsta kräftan 70 mm och
den största 125 mm. Det tydde på en viss nyrekrytering i beståndet. Ungefär 70 % av flodkräftorna
låg intervallet 70-90 cm och resterande 30 % av
kräftorna var större än 90 mm, dvs kräftor som fick
tas upp i samband med kräftfisket (figur 16).

Fångsten 2008 för Stora Vällan blev 71 flodkräftor
på 100 mjärdar vilket gav ett medelvärde 0,71 kräftor per mjärde som är ett klent resultat. På kartan
kan man se att de områden vid Korsarvet som har
mjukbottnar inte hyste kräftor. Vid 8 länkar (40
mjärdar) fick man inte en enda kräfta. Resultat var
bäst vid stenbotten.
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Karta 2. Provfiskelinornas (svarta linjer) placering runt Stora Vällan
2008 samt antalet kräftor som fångades på respektive provfiskelina. En
provfiskelina utgörs av 5 mjärdar. De röda siffrorna anger antalet fångade
flodkräftor för respektive provfiskelina.
N

18

0

0.2

0.4

0.6 kilometer

V

Andel flodkräftor (%).

16

Ö
S

14

n=70

12
10
8
6
4
2
0

146-150

136-140

126-130

116-120

106-110

96-100

86-90

76-80

66-70

56-60

46-50

Längdfördelning (mm)
Figur 16. Visar längdfördelningen för de fångade kräftorna i Stora Vällan, 2008. n =70 =
antalet fångade flodkräftor.
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Södra Vällan
Sammanlagt fångades 157 flodkräftor på 100 mjärdar gav ett medelvärde för hela Södra Vällan på 1,57
kräftor per mjärde. Flodkräftorna fångades runt hela
sjön men den provfiskelina som gav bäst fångst (28
kräftor) var den utanför ön vid Götgården (karta 3).
Antalet kräftor per mjärde varierade mellan nio och
noll kräftor.

Av de 157 kräftor som fångades var den minsta
kräftan 50 mm och den största 150 mm. Det tydde
på nyrekrytering i beståndet. Ungefär 70 % av flodkräftorna låg intervallet 50-90 cm och resterande
30 % av kräftorna var större än 90 mm, dvs. kräftor
som får tas upp i samband med fisket (figur 17).
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Figur 17. Visar längdfördelningen för de 157 fångade kräftorna i Södra Vällan vid
provfisket 2008.
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Foto: Stig Emilsson, Hushållningssällskapet
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Provfiske i Askesjö, Bengtsfors kommun.
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Karta 3. Provfiskelinornas (svarta linjer) placering runt
Södra Vällan 2008 samt antalet kräftor som fångades
på respektive provfiskelina. En provfiskelina utgörs av
5 mjärdar. De röda siffrorna anger antalet fångade
flodkräftor för respektive provfiskelina.
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Lilla Vällan
Sammanlagt fångades 12 flodkräftor på 80 mjärdar
2008. Flodkräftorna fångades vid södra stranden
(karta 4).
Fångsten blev endast 12 flodkräftor på 80 mjärdar,
gav ett medelvärde för hela Lilla Vällan på 0,15
kräftor per mjärde. Antalet kräftor per mjärde varierade mellan fyra och noll kräftor. Där man fick
kräftor var det stenbotten. Endast 10 av 80 mjärdar
placerades på stenbotten. Detta belyser att Lilla Vällan inte besitter bra biotoper för kräftor.
Provfisket 2008 bedömdes som att Vällansjöarna
hade svaga bestånd. Enligt en grov indelning från

SLU (f.d Fiskeriverket) kan man klassa ett kräftbestånd utifrån erhållna tätheter från provfiskeresultaten. Tätheter på <1 kräfta/mjärde är dåligt, 1-5
kräftor/mjärde bedöms som normalt och tätheter på
> 5 kräftor/mjärde indikerar på ett bra bestånd
Detta kan jämföras med resultaten för Vällansjöarna som låg på 0,71 (Stora Vällan), 1,57 (Södra
Vällan) samt 0,12 (Lilla Vällan) kräftor/mjärde,
alltså dåligt för Lilla och Stora Vällan samt normalt
för Södra Vällan enligt f.d Fiskeriverkets grova
klassning. Längdfördelningen och bedömningen
indikerade att viss nyrekrytering skedde.

0

0

0

0

0

0

0

4

0

1

2

5

0

1

0

0

0

Figur 4. Provfiskelinornas (svarta linjer) placering runt Lilla
Vällan 2008 samt antalet kräftor som fångades på respektive
provfiskelina. En provfiskelina utgörs av 5 mjärdar. De röda
siffrorna anger antalet fångade flodkräftor för respektive
provfiskelina.
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Foto: Stig Emilsson, Hushållningssällskapet
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Provfiske i Askesjö, Bengtsfors kommun.
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Händelseförlopp vid kräftpestens utbrott 2009
Den 10 juni 2009 provfiskades kräftor i Vällan.
Man fick 21 kräftor på 45 mjärdar vilket var en liten
nedgång. 11 kräftor fångades i södra Vällan och 10
i norra Vällan. Det som var förvånande var att vid
”Ratchmans brygga” fanns inga kräftor alls och
det var besynnerligt eftersom det alltid hade funnits kräftor där. Provfisket kunde dock ha inträffat i
samband med ett skalbyte, därav resultatet. 29 juni
kl. 15.30 ringde Ratchman till Olle Rylander och
berättade att det låg döda kräftor på botten vid hans
brygga. Olle Rylander ringde Göran Bergman och
meddelade detta. De åkte till bryggan och kunde
konstatera att det låg minst åtta döda kräftor på botten. Det kom då flera stugägare som rapporterade
om massor av döda kräftor. Man ringde SVA och
de sa att man skulle skicka in kräftorna på analys.
Det var bråttom, eftersom de skulle på semester.
Kräftorna skickades den 29 juni. Olle Rylander fick
beskedet den 30 juni att analysen var klar och SVA

konstaterade att det var kräftpest. 3 juli förklarade
Länsstyrelsen att Stora och Lilla Vällan med kringliggande vatten som kräftpestsmittat samt att kräftfiskeförbud infördes för perioden t.o.m. 2011-12-31
och att man inte fick flytta redskap o s v från Vällan
till andra vatten. Detta kungjordes i tidningar den 7
juli 2009.
Under juli rapporterades det om många döda kräftor samt att måsarna åt dessa döda kräftor och det
gällde då norra Vällan och framför allt där de första
kräftorna hittades. Det tog ca 3 veckor innan pesten
spridit sig till de södra delarna av södra Vällan. 28
juli kom ett brev från Länsstyrelsen om hur fvof
skulle hantera detta samt order om provfiske samt
att man skulle sätta upp anslag om detta. 1 augusti
sattes anslag upp om att vattnet var pestsmittat och
vad som gäller i samband med detta samt ett anslag
om att provfiske skulle ske för att försöka utreda
orsaken till pestutbrottet.

Signalkräfta med svarta melaninfläckar troligen orsakat av kräftpest.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Fakta - Kräftpest, en ”svamp”
Ett av de största hoten mot flodkräftan är kräftpesten.. Kräftpest orsakas av en vattenlevande parasitsvamp,
algsvampen Aphanomyces astaci, som under senare delen av 1800 talet spreds till Europa från USA med
levande kräftor. Sjukdomen förekommer i hela Europa och Nordamerika. Parasitsvampen förökar sig
med sporer som sprids med vatten.
När sporen träffar på en flodkräfta växer den genom skalet och angriper underliggande vävnader, vilket
leder till kräftans död inom 1-2 veckor. Svampen i den döende/döda kräftan sprider nya zoosporer som
infekterar nya friska flodkräftor, fram till den sista flodkräftan är död. Svampen anses vara strikt värdspecifik, varför den inte kan överleva utan närvaron av kräftor. Svampen är mycket kortlivade och överlever
endast någon vecka (1-6 dagar) om de inte hittar en kräfta. Kadaver av kräftor som dött bör betraktas som
infektiösa 1-3 veckor beroende på den omgivande temperaturen.
Av de i Sverige förekommande arterna av kräfta är flodkräftan extremt känslig för sjukdomen medan
signalkräftan har en betydligt högre motståndskraft. Detta innebär att signalkräftor kan bära på sjukdomen
utan att dö eller uppvisa tydliga symtom. Sätts dessa ut i ett vatten med flodkräftor kan kräftpest lätt bryta
ut och orsaka sjuklighet och dödlighet i hela flodkräftbeståndet. De kvarvarande signalkräftorna gör att
sjukdomen blir bestående i vattenområdet.
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Fvof affischerade runt sjön om att det var kräftpest
samt att det var kräftfiskeförbud och hur man skulle
hantera fisk och båtar som varit i sjön och skulle
flyttas. Affischeringen kompletterades år 2010 och
2011. Kräftfiskeförbudet skrevs in i Fiskeplanen för
år 2010 och 2011. För att försöka hitta källan till
kräftpesten började fvof provfiska för att undersöka
om det förekom illegalt utplanterade signalkräftor
eller om det fanns någon flodkräfta kvar. Vi affischerade om att provfiske skulle utföras så att alla visste
att det var legalt fiske.

Vällans fvof provfiskade den 4/8-5/8 2009 (85
burar), 23/8 2009 (15 burar), 21/9 2009 (56 burar),
4/6-5/6 2010 (117 burar), 20/6 2010 (40 burar), 25/6
2010 (50 burar), 15/7-16/7 (90 burar), 15/6 2011
(10 burar), 6/7- 9/8 2011 (10 burar) 15/8 2011 (2
burar vid tillrinnande sjö) och den 20/9-29/9 (1 bur
i tillrinnande tjärn). Totalt har vi provfiskat med 476
burar på olika tider under perioden augusti 2009 till
september 2011. Provfisket gav 0 kräftor. Se tabell 5.

Tabell 5. Sammanställning av genomförda provfisken efter pestutbrottet i juni 2009. Syftet var att undersöka
förekomst av illegalt utplanterade signalkräftor som kunder vara orsaken till pestutbrottet och om det fanns
flodkräftor kvar. Ingen kräfta kunde påvisas.

Provfiske efter det att Pesten utbröt (29/6 2009)
Plats

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

4/8-5/8

21-sep

23-aug

4/6-5/6

20-jun

25-jun 15/7-16/7

15-jun

6/7-9/8

15-aug 20/9-29/9 efter pest-

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2010

2011

2011

85

56

15

40

50

90

10

2011

Datum
2011

Summa
utbrottet

Antal burar
Södra Vällan
Norra Vällan

102
15

10

112
361

Lilla Vällan

0

Djuptjärn

2

Karlsbotjärn
Summa

85

56

15

0

0

0

117

40

50

90

10

0

0

0

0

10

2

2
1

1

1

476

Antal kräftor
Södra Vällan
Norra Vällan

0
0

0

0
0

Lilla Vällan

0

Djuptjärn

0

Karlsbotjärn
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Summa

0
0
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Sumpning och test av levande flodkräftor
Efter provfiskena sumpades flodkräftor (efter tillstånd från Länsstyrelsen), syftet var att påvisa om
det fortfarande förekom ett aktiv pestutbrott. Fvof
sumpade levande flodkräftor under perioden 18/8
2011- 31/10 2011 på de platser som vi vet att det
har funnits kräftor samt i tillrinnande vatten. Totalt
sumpades flodkräftor vid 10 lokaler runt sjön samt

vid tillrinnande vatten. Samtliga kräftor överlevde
samt verkade vara mycket pigga. Samtliga kräftor
släpptes ut den 31/10 2011 (efter tillstånd från Länsstyrelsen), se tabell 6.
Man kunde därmed påvisa att det inte förekom en
aktiv pesthärd i Vällansjöarna hösten 2011.

Tabell 6. Resultatet från Vällans fvof sumpningsförsök med flodkräftor vid 10 olika lokaler. Samtliga flodkräftor
överlevde.

Test av levande flodkräftor 18/8 - 5/10 2011. Den 5/10 släpptes kräftorna hos Olle.
Den 31/10 sattes ytterligare 9 kräftor in hos Olle.
Tillstånd att plantera in 50 kräftor finns från Länsstyrelsen.
Plats

Hos Göran

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

18/8-19/8

19/8-20/9

31/8-20/9

20/9-29/9

29/9-5/10

5/10 isläpp

31/10 isläpp

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

8

17 kräftor

9 kräftor

8

0

0

24 kräftor

Innanför flytön

1

Görans brygga

1

Olles brygga

1

4

Bos brygga

1

1

Ratzmans brygga

1

1

Runos brygga

1

Bäcken vid Vällgården

1

Sven-Åkes brygga

1

Kalvbäcken

1
1

Karlsbotjärnen
Summa burar

1
0

8

1

8

Genomförda provfisken 2012
Under våren och försommaren har Olle Rylander
provfiskat och den 6/6 2012 fick han upp en flodkräfta av de som vi satte ut förra hösten. Dessutom
sågs den 11/8 en flodkräfta vid Stefan Ericsons
brygga (granne med Olle). Alltså lever våra utsatta
flodkräftor. Olle har provfiskat (utanför sin brygga)
med två burar den 14/5, 18/5, 22/5, 24/5-28/5, 6/615/6 samt med tre burar den 21/8-28/8 i bäcken mot
Liljan med inget resultat. Per Hamne har provfiskat
med 10 burar veckan för midsommar med inget resultat. Ingemar Hagström har provfiskat med 5 burar
första veckan i juli med inget resultat.

signalkräftor) i Vällan i väntan på kräftkoket. Troligen
kommer man aldrig att få reda på hur smittan kom till
Vällan om ingen framträder med en trolig orsak. Andra
smittspridningskällor kan vara vid den lilla folkparken
Lilltorpet med den populära badplatsen.

Frågeställningar som kvartstår att besvara:
•
•
•

Varifrån och varför kom kräftpest till Vällan?
Varför nu och inte tidigare?
Finns det någon annan förklaring än att signalkräftor orsakade pestutbrottet?

Sammanfattning av pestens händelseförlopp
Sammanfattningsvis kan man trots stora insatser från
Vällans fvof konstatera att man inte vet hur pesten kom
till Vällansjöarna. Det man vet är att pestutbrottet startade i sjöns norra del, dvs. i den del av sjön där det förekommer mest hus och flest människor. En teori, som
inte kan bekräftas, är att någon sumpat kräftor (t.ex.
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Återintroduktion av flodkräftor i Stora Vällan 2012
Våren 2012 beviljades Vällans fvof 110 000 kr i
bidrag av Havs- och Vattenmyndigheten för att återintroducera flodkräftor i Vällan. Förutom bidraget
var det även privata aktörer som bidrog med finansiering för att utöka antalet kräftor som planterades
ut. Totalt planterades det ut ca 14 500 kräftyngel
som fördelades mellan de 14 lokalerna samt 6 privata mindre lokaler. Se karta 5 för utsättningslokaler.
Projektet har för avsikt att under en treårsperiod

2012 -2014 plantera ut flodkräftyngel på de i förväg
utvalda 14 lokalerna. Målet är att långsiktigt återfå
ett livskraftigt bestånd av flodkräftan som på sikt
skall återuppleva kräftfiskepremiären och ett fiske i
rimlig omfattning av flodkräfta. En utsättningslokal
är i utloppet ur Vällan. Anledningen till val av denna
lokal är att det är betydligt enklare att följa utvecklingen av utsättningen i rinnande vatten samt att det
rinnande vattnet är mycket bra för kräftor.

Karta 5. Punkterna visar de 14 utvalda lokaler som hyser mycket goda biotoper för flodkräftor samt att dessa
lokaler hyste goda bestånd innan pestutbrottet 2009.

Minkjakt

Foto: Tomas Jansson

Vid Stålmyren fanns det funnits en mink- och rävfarm mellan 1956 - 2007. Samma år som farmen
lades ned blev den utsatt för sabotage via ett utsläpp
av ca 1000 minkar av organisationen Djurens Be-

Resterna av ”minkkalas” på kräfta.
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frielsefront. Per Hamne upptäckte ett minkbo första
gången 1982, då påbörjades minkjakten. Per har
sedan 1982 fångat ca 200 minkar. Ca 10-12 minkar
fångades årligen i anslutning till en 100 m lång stenbrygga. Per kunde konstatera att minkarna kom från
nordväst och från en vik. På den sidan av stenbryggan som vetter mot just denna vik försvann kräftorna
först. Den andra sidan av bryggan var kräftfisket ok
fram till pestutbrottet. Efter pestutbrottet 2009 har
Per inte sett en enda mink.
Inför och under återintroduktionen med flodkräftor, som påbörjades sommaren 2012, är det viktigt
att bekämpa minkbeståndet. Sedan tidigare har fvof
införskaffat 10 minkfällor.

Kräftskötselområdet Vällan

Vällansjöarna är mer eller mindre omringade av
signalkräftor, se karta 1 som till stor del är illegalt
utplanterade. Stora Vällans två utlopp, bäcken vid
Krondiket som mynnar i Faluån samt Norsbobäcken
som rinner ner i Liljan. Höjdskillnaden mellan Vällansjöarna och Runn (Liljan) är cirka 72 meter på en
längd av knappt 3,5 km. I vilken omfattning signalkräftorna förekommer i Faluån och i Liljan är oklart.
Det är även oklart om signalkräftor förekommer i
Krondikets nedre delar samt i Norsbobäcken. Högst
troligt kan signalkräftor inte av egen kraft vandra in
i kräftskötselområdet.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Närmast kända signalkräftbestånd

Flodkräfta till vänster och signalkräfta till höger.

Risken för spridning av kräftpest till kräftskötselområdet
Risken finns att smittspridning sker i okunskap och/
eller omedvetet. Det är därmed mycket viktigt att
man sprider information om att det förekommer
flodkräftor i Vällan samt att alla skall bidra till att
minimera riskerna för spridning av kräftpest. Men
att det uppehåller sig eller bor människor i anslutning till vattnen utgör samtidigt en resurs i form av
att man tillsammans kan hålla uppsikt över kräftskötselområdet samt att människorna kan utgöra
informationsspridare.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Risken för spridning av kräftpest in i kräftskötselområdet är uppenbarligen stor eftersom det hände
2009. Vällansjöarna är utsatta av hög mänsklig
aktivitet, dels i form stor andel närboende samt den
lilla folkparken Lilltorpet. Hela sommaren är det
full aktivitet med danser, familjekvällar, midsommarfirande, bad, sol och lek. Det finns en servering
som är öppen varje dag under sommarlovet där man
kan köpa glass, godis och fika. Att människor vistas
i anslutning till Vällan ökar riskerna för spridning av
kräftpest och illegala utplanteringar av signalkräftor.

Lilltorpet med en stor och populär badplats, Stora Vällan.
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Eftersom man inte lyckats klargöra hur smittan
kom 2009 är det mycket svårt att vidta åtgärder för
att hindra en framtida upprepning. Informationsspridning är det viktigaste verktyget man kan nyttja
och att man årligen informerar och påminner både
besökare och kanske framförallt, de närboende. Det
finns en teori att smittspridingen 2009 kom via att
någon sumpade signalkräftor direkt i sjön i väntan
på kräftkoket.
Det bedrivs ingen fiskutsättning förnärvarande
i sjön. Om det blir aktuellt i framtiden skall man
inhämta garantier från fiskodlaren att det inte förekommer pestsporer i vattnet, som medföljer fiskle-

Signalkräfta med troligt pestangrepp

veransen, som oftast innehåller flera m3 vatten. Om
inte fiskodlaren kan garantera smittfritt vatten skall
man överväga att avbryta fiskleveransen.
Eftersom signalkräftor finns inom närområdet finns
det dock ett konstant hot mot flodkräftbestånden.
Den absolut störta risken med spridning av kräftpest
till Kräftskötselområdet Vällan är trots allt via illegal utplantering av signalkräftor eller om någon av
oförstånd t e x sumpar signalkräftor i sjön inför ett
”kräftkok”. Detta sker eller har hänt i andra sjöar/
vattendrag och kan vara en potentiell spridningskälla
trots att ingen signalkräfta smiter från sumpen.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Fakta Åtgärder för förebyggandet av en spridning av kräftpest till kräftskötselområdet

Det verktyg som finns till förfogande för att hindra den okontrollerade spridningen av signalkräftan och kräftpesten, är informationsspridning. Många illegala utplanteringar sker i oförtstånd och utan att man är medveten om
konsekvenserna. Ofta finns inte kunskapen, om vad kräftpesten är och hur den sprids samt hur man undviker att
sprida den. Dessutom bör man uppmärksamma människor, som vistas utmed vattendragen att det förekommer
flodkräftor i systemet, för att uppmana till försiktighet. Via informationstavlor uppsatta på strategiska platser,
kan man nå ut till människor för att påminna dem om farorna med signalkräftor och kräftpestens spridningsvägar. Det mycket viktigt att informationsspridningen sker i förebyggande syfte, om smittan kommer till systemet
är det mycket svårt att stoppa den.
Vi vet emellertid, att pesten kan stoppas vid vandringshinder eller i vatten med inga eller mycket få kräftor. Då
kan vi också, genom att vidta lämpliga åtgärder, öka chanserna att få stopp på en eventuell pestspridning. Vid ett
akut utbrott med kräftpesten, sprids smittan inte enbart av människor, även diverse djur kan sprida pesten, man
bör från fall till fall söka avgöra, vilka de största riskerna är och därifrån vidta lämpliga åtgärder. I vårt fall finns
ett definitivt vandringshinder (se karta). På denna plats kan man teoretiskt stoppa en pesthärd. Man kan med hjälp
av dammen minimera vattenflödet och med hjälp av släckt kalk (Ca(OH)2) höja pH till 12,5 i läckagevattnet
nedströms dammen. På detta vis slås allt liv ut på en kortare sträcka. Detta gör att pestsporerna inte har någon
kräfta att sprida smittan vidare på. Kräftpesten kräver kräftor som värddjur. Det höga pH-värdet skall upprätthållas i tre dygn för att alla kräftor skall slås ut. Tillsammans med pH-höjningen måste en aktiv minkbekämpning
göras. Döda eller döende kräftor och fisk drar till sig mink. Mink kan vid dessa tillfällen ta med sig pestsporer i
pälsen och springa upp i nästa vatten. Genom att sätta ut hönsnät på en strategisk plats nedströms dammen och
i nätet ha ett par hål där fällor sätts kan man effektivt hindra mink från att ta sig förbi.
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Reglering av Vällan
Från en skrift, finns dokumenterad i Länsstyrelsen arkiv, från Österbygdens Vattendomstol daterad 1927-0327 finns uppgifter om regelringen i Vällan. I kolumnen
för Anläggningens ändamål och beskaffenhet, fixpunkt,
jämförelseplan kan man ta del av följande: Regleringsanläggningen vid Stora Vällans utlopps ändamål är att
reglera vattenavrinningen ur sjön Stora Vällan. Beskaffenhet: Dammbyggnad av jord, vid Krondikets utlopp
ur sjön Stora Vällan med krönhöjd av lägst + 179,81 m
á + 179,86 m. Vid flödestillfällen eller eljest vid framförande av större vattenmängder sker regleringen med
en trälucka med 0,80 m fri bredd och 0,53 m fri höjd.
Den normala finregleringen verkställs med tillhjälp av
en i träluckan inmonterad mindre järnlucka med 0,24
m fri bredd och 0,35 m fri höjd. Tröskelstocken har
höjden + 176,64 m.
Fixpunkt: Toppen av järndubb inslagen i en sten å
vänstra stranden på dammen 1,4 m norr om dammhusets nordöstra hörn. Jämförelseplan: 179,80 m
under fixpunkten.
I kolumnen för Vattenhushållningsbestämmelser;
vattenmärken beskrivs följande: Dämningsgränsen
utgjorde enligt sökandens uppgift i alla delar av
året under perioden 1869 – 1922 + 179,5?. Förrättningsmannen vid en sökning enligt 12 kap 7§…. har

ansett dämningsgränsen bör bestämmas till + 179,64
m. Tappningsgräns: + 179,64 m. Vattenmärke: H-B
pegel i damm huset vid utskovets högra… Tyvärr
är hela texten oläslig men om behov finns går det
troligen att utläsa hela texten i original dokumentet
i Länsstyrelsen arkiv.
För närvarande sköts regleringen av Falun kommun och vattenståndet i Vällan följer till stor del den
naturliga fluktuationen och regleringen påverkar därmed inte det biologiska livet nämnvärt, förutom att
utloppsdammen troligen utgör ett vandringshinder.

Genomförda Elfisken i
Norsbobäcken
Enligt elfiskedatabasen SERS (Svenskt ElfiskeRegiSter) har det genomförts ett elfiske i Norsbobäcken
1995-06-14 alldeles nedströms utloppet ur Södra
Vällan. Man fick abborre, bäckröding och mört.

Särskilt skyddsvärda vatten
Sjöarna och vattendragen inom Vällans fvo är inte
utpekat som nationellt, regionalt eller lokalt särskilt
värdefulla, utifrån fiskeriverkets och naturvårdsverkets kriterier.
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Vattnens status enligt vattenförvaltningen
Ekologisk status
Stora Vällan bedömdes år 2009 ha en måttlig ekologisk status. Bedömningen motiveras av analysen
av fisksamhället som tyder på måttlig status. Det
behöver utredas vidare om störningen i fisksamhället beror på naturliga orsaker eller inte. Sjön har
höga zinkhalter över gränsvärdet (Naturvårdsverket
rapport 5799) vid mätning våren 2009. Påverkan
av zink tas inte med i den samlade bedömningen
av ekologisk status eftersom det inte finns några
generella gränsvärden för zink i naturvårdsverkets
föreskrift NFS 2008:1. Effekter av vandringshinder
(kontinuitet) och vattenreglering (hydrologi) på
det biologiska livet är osäkra och ingår därför inte
i den samlade bedömningen av ekologisk status.
Vattnet riskerar att inte uppnå god ekologisk status
senast 2015.
Enligt VISS finns inga indikationer på någon
tydlig påverkan av att vattnet är påverkat av övergödning.
Lilla Vällan bedöms 2009 ha en god ekologisk
status. Det finns inga indikationer på någon tydlig
påverkan av vattnet. Vattnet har periodvis dåliga
syrgasförhållanden. Analysen av fisksamhället tyder på måttlig status varför fler utredningar måste

till för att utreda om det är beroende av naturgivna
förutsättningar eller inte. Vattnet riskerar att inte
uppnå god ekologisk status senast 2015.
För Ekologisk status - fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer bedömdes syrgasförhållandena som
”otillfredsställande”. Bedömningen har gjorts med
hjälp av bedömningsgrunden "Syrgas i sjöar" som
utgår från det sämsta värdet under året. Syrgasprofil finns från vintern 2006. Sjön har otillfredsställande syrgasförhållanden under vintern då den
är syrgasfri från 4 m djup. Sjöns maxdjup är 6 m.
Ingen fördjupad utredning har gjorts för att fastställa om syrgasförhållandena har naturliga orsaker
eller ej.

Kemisk status
Stora och Lilla Vällan bedömdes 2009 uppnå god
kemisk status. Den hittills utförda kartläggningen för
båda sjöarna har inte kunnat påvisa att statusen i vattenförekomsten är försämrad till följd av påverkan
från miljögifter.

Kartan visar den ekologiska klassningen av vattenförekomsterna för Vällans fvo. Gulmarkerade vatten, Stora Vällan,
Vällan uppfyller kriteriet ”Måttligt Ekologisk Status” och grönmarkerade Lill Vällan uppfyller kriteriet ”God Kemisk
Status”.
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Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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Fakta - Vattnets status enligt vattenförvaltningen

Vattenförvaltningen utgör en ram för all vattenplanering och vattenvård inom EU. Syftet med vattenförvaltningen är att förbättra och bevara god kvalitet i vår vattenmiljö, både ytvatten - sjöar, vattendrag,
kustvatten - och grundvatten. Målet är att alla vatten ska ha god status år 2015. I kartläggningsarbetet
ingår därför att beskriva det nuvarande tillståndet i vatten och att klassificera samtliga vattenförekomster
utifrån ett antal statusklasser.
Ekologisk Status
Den ekologiska statusen bedöms med hjälp av tre kvalitetsfaktorer: god biologi (med bl.a. stabila fiskförekomster) artrik bottenfauna och rätt planktonsammansättning, kemisk-fysikaliska förhållanden där man
tittar på bl.a. försurning och övergödning samt hydromorfologi med bl.a. bottenstruktur ex. flottledsrensning, flödesdynamik och fragmentering. Bedömningen av ekologisk status har gjorts efter en femgradig
skala; hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig.
I de vattenförekomster där den ekologiska statusen har klassificerats till måttlig, otillfredsställande eller
dålig har Vattenmyndigheten bedömt att det finns skäl att fastställa miljökvalitetsnormen till god ekologisk
status med tidsfrist till 2021. Det är ekonomiskt orimligt och/eller tekniskt omöjligt att vidta de åtgärder
som skulle behövas för att uppnå god ekologisk status 2015. Om alla möjliga och rimliga åtgärder vidtas
kan god ekologisk status förväntas uppnås 2021.
Kemisk status
Den kemiska ytvattenstatusen bygger på uppmätta halter av enbart prioriterade ämnen. Bedömningen av
kemisk ytvattenstatus har gjorts efter en tvågradig skala: god status eller ej god status.
Inom EU:s vattenförvaltning är gränsvärdet för kvicksilver i fisk 0,02 mg/kg. Det låga värdet är satt för att
skydda fåglar och däggdjur som lever på fisk och andra vattenlevande organismer. Sjöar och vattendrag
med fisk som överskrider detta gränsvärde anses inte uppnå god kemisk status, vilket idag är fallet för
samtliga sjöar, vattendrag och kustvatten i Sverige. Fisk som livsmedel har ett allmänt EU-gemensamt
gränsvärde på 0,5 milligram per kilogram(mg/kg).
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Invasion av sötvattensmaneter i Stora Vällan 2002
Under den varma sommaren 2002 observerades stora
mängder sötvattensmaneter (Craspedacusta sowerbyi)
elva svenska sjöar, varav en av dessa sjöar var Stora
Vällan. Sötvattensmaneten expanderar i hela den tempererade världen – en spridning som delvis tros ske
med människans hjälp och som gynnas av förändrat
klimat. Den långvariga värmen 2002 höjde sjöarnas
ytvattentemperatur till 25 °C och mer i södra Sverige.
De första rapporterna kom från två sjöar i Östergötland under mitten av augusti. Man trodde inte sina
ögon när man såg stora mängder med små maneter
i en storlek upp till en femkrona i Svenska insjöar.
Maneter skall ju finnas i havet. I slutet av augusti och
början av september kom rapporter om av att maneter även hittats i Stora Vällan. Sötvattensmaneten är
ovanlig i den svenska faunan, den har bara hittats i
ytterligare två sjöar 1969 och 1994.
Man anser att sötvattensmedusorna härstammar
från Changflodens vattensystem i Kina! Numera
rapporteras förekomst från alla delar av den subtropiska och tempererande zonen. Den upptäcktes
först i England 1880. Man har påvisat den i flertalet
sjöar i Kanada som liknar det svenska klimatet men
så vitt man vet är förekomsten i Stora Vällan den
nordligaste förekomsten i Världen.
Hur kan sötvattensmaneten spridas från Kina till
Stora Vällan?
Man vet inte säkert men man anser att det finns tre
faktorer som kan medverkat till artens spridning till
Stora Vällan och till övriga delar av världen.

•

•

•

Sötvattensmaneten tycks ha effektiva spridningsstadier i sin livscykel och att det är vilokroppar som sprids från sjö till sjö. Vilokroppen
kan troligen transporteras med vattenlevande
djur eller fåglar och troligen kan den överleva
långväga transport på olika vektorer i vattenmiljön.
Människor flyttar omkring vatten eller föremål
i vatten, på ett tämligen ohejdat sätt såväl lokalt
som globalt. En ofta nämnd vektor för sötvattensmaneten är exotiska växter. På mer lokal
nivå kan vilokroppar eller andra livsstadier spridas med hjälp av föremål och organismer som
människan flyttar mellan sjöar och vattensystem,
t e x båtar och fiskeredskap och kanske också
med inplanterade fiskar och kräftor.
Sötvattensmaten har troligen gynnats av att klimatet förändrats det senaste århundradet. Den
gynnas av ett varmare klimat.

Varför pratar vi om sötvattensmaneter i en förvaltningsplan för flodkräftor? Jo, spridningsförfarandet
mellan sjöarna är likartad för sötvattensmaneten
som för kräftpesten. Dock har sötvattensmaneten
en betydligt mer komplicerad livscykel samt att den
är betydligt tåligare jämfört med vad kräftpesten är.
Förekomsten av sötvattensmaneten och att kräftpesten förekommit i Vällansjöarna visar på att man
transporterar vatten/redskap mellan Stora Vällan och
andra sjöar, 2009 var det kräftpestens tur!

Medusa av Craspedacusta sowerbyi från Rösjön, Uppland. Medusans ungefärliga diameter är 20 mm. De
kraftigare gula partierna med nedhängande flikar är medusans könsorgan (gonader). Foto: Staffan Waerndt.
Naturhistoriska riksmuseet.
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Källförteckning
Sjöarkiv från Fiskeriverket
Viss- VatteInformationsSystem Sverige
Muntlig information från fiskerättsägare och styrelsen i Vällans fvof
Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen
Wikipedia
Åtgärdsprogram för flodkräfta 2008-2013, Rapport 5955, augusti 2009, Fiskeriverket och Naturvårdsverket
Näringsämnebelastning till Vällansjöarna och Önsbacksdammen, En belastningsbedömning från 1994,
Falun kommun
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Vattenkemi och dess bedömningsgrunder
pH-värdet anger vattnets. Normala pH-värden i sjöar och vattendrag är oftast 6-8. Låga värden uppmäts
som regel i sjöar och vatten drag i samband med
snösmältning eller hög vattenföring. Höga pH-värden kan under sommaren uppträda vid kraftig algtillväxt som en konsekvens av koldioxidupptaget vid
fotosyntesen. Vid pH-värden under ca 5,5 uppstår
biologiska störningar som nedsatt fortplantningsförmåga hos vissa fiskarter, utslagning av känsliga
bottenfaunaarter mm. Vid pH-värden under ca 5 sker
drastiska förändringar och en kraftig utarmning av
organismsamhällen. Låga pH-värden ökar dessutom
många metallers löslighet och därmed giftighet.
Vattnets surhetsgrad delas in enligt följande:
>6,8 Nära neutralt
6,5 – 6,8 Svagt surt
6,2 – 6,5 Måttligt surt
5,6 – 6,2 Surt
≤5,6 Mycket surt
Alkalinitet (mekv/l) är ett mått på vattnets innehåll
av syraneutraliserande ämnen. Alkaliniteten ger
information om vattnets buffrande kapacitet, d.v.s.
förmågan att motstå försurning.
Vattnets buffertkapacitet med avseende på alkalinitet (mekv/l) delas in enligt följande:
>0,20 Mycket god buffertkapacitet
0,10-0,20 God buffertkapacitet
0,05-0,10 Svag buffertkapacitet
0,02-0,05 Mycket svag buffertkapacitet
≤0,02 Ingen el obetydlig buffertkapacitet
Totalfosfor (μg/l) anger den totala mängden fosfor
som finns i vattnet.
Fosfor är i allmänhet det tillväxtbegränsande näringsämnet i sötvatten och alltför stor tillförsel kan
medföra att vattendrag växer igen och att syrebrist
uppstår.
Tillståndet i sjöar (maj-okt) med avseende på totalfosforhalt (μg/l) bedöms enligt följande:
≤12,5 Låga halter
12,5-25 Måttligt höga halter
25-50 Höga halter
50-100 Mycket höga halter
>100 Extremt höga halter
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Totalkväve (μg/l) anger det totala kväveinnehållet i
ett vatten. Tillförsel av kväve anses utgöra den främsta orsaken till eutrofieringen (övergödningen) av
våra kustvatten. Kväve tillförs sjöar och vattendrag
genom nedfall av luftföroreningar,genom läckage
från jord- och skogs bruksmarker samt genom utsläpp av avloppsvatten.
Tillståndet i sjöar (maj-okt) med avseende på totalkvävehalt (μg/l) bedöms enligt följande:
<300 Låga halter
300-625 Måttligt höga halter
625-1250 Höga halter
1250-5000 Mycket höga halter
>5000 Extremt höga halter
Siktdjup (m) ger information om vattnets färg och
grumlighet och mäts genom att man sänker ned en
vit skiva i vattnet och genom vattenkikare noterar
när den inte längre kan urskiljas. Därefter dras
skivan upp igen och man noterar när den åter syns.
Medelvärdet av dessa djupvärden utgör siktdjupet,
som klassas enligt följande:
≥8 Mycket stort siktdjup
5-8 Stort siktdjup
2.5-5 Måttligt siktdjup
1-2.5 Litet siktdjup
>1 Mycket litet siktdjup
Färgtal. I naturvatten är det främst innehållet av humusämnen, samt vissa järn- och manganföreningar
som påverkar vattnets färg ("brunhet").
Starkt färgat		
>100 mg Pt/l
Betydligt färgat		
60 – 100 mg Pt/l
Måttligt färgat		
25 – 60 mg Pt/l
Svagt färgat		
10 – 25 mg Pt/l
Ej eller obetydligt färgat < 10 mg Pt/l
Konduktivitet är en vattenlösnings specifika ledningsförmåga som beror på dess innehåll av lösta
joner. Hög konduktivitet i ett vatten, dvs mycket
lösta joner i vattnet, tyder i allmänhet på lättvittrade
jordar i omgivningen eller annan typ av påverkan
från omgivningen. Periodvis förhöjning av konduktiviteten i sjöars djupare delar kan tyda på läckage
av joner från sedimenten, vanligen som ett resultat
av syrgasbrist. Normalvärden för konduktivitet i
Svenska insjöar är 2 – 20 mS/m.

Bilaga 2

Syrgasens påverkan på ett kräftbestånd
O2 – Syrgas
Liksom fiskar ”andas” även kräftor med gälar. Detta
kan tyckas underligt eftersom kräftorna kan överleva relativt långa perioder (dagar) på land i fuktig
miljö. Detta förklaras med att så länge kräftans gälar
är fuktiga kan luftens syre tränga in (diffundera) i
kräftan via gälarna. Mängden syre i vattnet anges
oftast i mg/l. I naturliga sjöar, tjärnar och vattendrag
uppstår sällan syrebrist. Det är framförallt i sjöar
som har problem med övergödning och i sjöar med
brunt vatten (humusrika) som syrgasbrist kan uppstå. I båda dessa sjötyper förekommer rikligt med
organsikt material från ruttnande vegetation vilket
är mycket syretärande.
Syret i en sjö tillförs dels via fysikaliska och dels
biologiska processer ,se illustration. Syretillförseln
via de biologiska processerna sker genom att syre
produceras via växternas och algernas fotosyntes,
i det övre vattenskiktet. På djupare vatten (där solinstrålningen och därmed fotosyntesen upphör)
konsumeras syret på grund av nedbrytningen av
detritus (döda växter, alger mm.). Den fysikaliska
processen sker genom att syret i luften diffunderar in
i vattenmassan. För att syret skall komma hela sjön
till godo och inte enbart till vattnets översta skikt
krävs att vattnet cirkulerar. Cirkulationen i en sjö
sker främst genom att vinden orsakar strömningar
i vattnet. Detta betyder att nytt vatten från djupare
delar kommer i kontakt med luftens syre som gör
att syret löses snabbt i en större vattenmassa. I en
sjö skiktar sig normalt vattnet under sommaren.
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När man under sommaren badar i en sjö så simmar
man i det varma ytvattnet, men när man ”trampar
vattnet” och sticker ner tårna djupare ned i sjön (ca
1,5 m), känner man att det är betydligt kallare jämfört med ytvattnet. Då har man passerat ett ”skikt”.
Detta ”skikt” uppstår genom temperaturskiktningar i
vattnet och kan beskrivas är som en osynlig ”hinna”
som är mycket stabil (se illustration).
Under våren och hösten inträffar alltid en period
när hela vattenmassan har samma temperatur. Då
upplöses alla skiktningar och sjöns hela vattenmassa
blandas runt och blir därmed syresatt igen.

När uppstår syrebrist i en sjö?
Syrgasbrist uppstår när den syretärande nedbrytningen av organiskt material är större än vad sjöns
syreproduktion är. Under vinterhalvåret när isen
lägger sig över dammen sker ingen syrgasproduktion
via de biologiska eller fysikaliska processerna. Därför måste sjön innehålla tillräckligt stor vattenvolym
som kan lagra den syrgas som används under vintern
för nedbrytning samt till de organismer som utnyttjar
syrgasen i vattnet, inklusive kräftorna.

Vad händer i sjön när syrgasfria bottnar
uppstår?
Syrebrist kan vara allvarligt och i ett långt gånget
skede kan akut syrebrist uppstå (0 mg/l), alltså syrgasfria bottnar. När nedbrytningen av det organiska
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materialet sker i syrefria förhållanden bildas metan
(CH4) och svavelväte (H2S). Metan är relativt harmlöst. Svavelvätet däremot är en dödligt giftig gas för
organismerna i en sjö. Även låga doser av svavelvätet är mycket skadligt. Kräftorna har då för länge
sedan lämnat området. Svavelvätet kan ligga lokalt
i sjön, det stora hotet mot sjön är när vattnet börjar
cirkulera, t e x efter att isen gått och vinden kan
påverka cirkulationen. Svavelvätet kan då spridas i
sjön, istället för där det bildades och det organiska
livet, inklusive kräftorna, dör. Tecken på syrgasfria
bottnar är att ”luftbubblor” bryter vattenytan med
stanken av ruttna ägg samt att det bildas svarta ”mattor” på bottnen.
Vid syrgasfria bottnar läcker även närsalter ut som
ligger i bottnen av sjön, vilket medför att förutsättningar för växtplankton och övrig vegetation gynnas. Det betyder att mer organiskt material bildas
i dammen under nästkommande sommar. Därmed
krävs det ännu mer syre i sjön för nedbrytningen av
det organiska materialet under vinterhalvåret. I detta
skede har dammen hamnat i en mycket ond cirkel
som är svår att ta sig ur. Jämför med övergödning i
Östersjön.

Kritiska perioder för syrgasbrist

Dåliga syrgasförhållandens påverkan på ett
kräftbestånd
Kräftor är speciellt utsatta för dåliga syrgasvärden.
Kräftor är bottenlevande och det är just vid bottnen
de syrgasfria förhållandena sker. I jämförelse med
fisk kan inte kräftor ”simma” till andra delar av
sjön eller djup där det råder bättre syreförhållanden.
Kräftorna måste i sådana fall söka sig mot grundare
och strandnära partier där det syrerika ytvattnet når
botten. I en dammodling med kräftor står produktionen i tydlig samband med syrgasen. Höga syrgashalter ger en bra produktion medan låga syrgasvärden
kan ge noll eller begränsad produktion, framförallt i
de djupare delarna av dammen.
Låga syrgashalter leder till en ökad stress bland
kräftorna vilket i sint tur leder till att kräftorna blir
mer mottaglig för andra sjukdomar. T ex. kan sjukdomen Psorospermium sp få negativa bieffekter med
ökad dödlighet som följd.

Optimala syrgasförhållanden för kräftor
Optimala syrgasförhållanden för kräftor är > 6 mg/l.
Kräftor överlever dock lägre syrgasvärden. De kan
klara så låga värden som 0,1 mg/l under korta perioder (timmar). Under 4-5 mg/l blir de allmänt slöa, t
e x går de inte in i fiskredskap. Som jämförelse kan
nämnas att laxfiskar kräver 7 mg/l för god överlevnad och tillväxt.

Foto: Tomas Jansson

De kritiska perioderna för syrgasbrist är under vårvintern samt under högsommaren. Innan islossningen sker, är risken stor att nedbrytningen som
pågått under hela vintern har förbrukat det syre som
funnits tillgängligt. När isen väl släpper kan syre
återigen diffundera till vattnet. Under högsommaren när det är varmt i vattnet är syret svårlösligare.
Under denna period är kräftorna som mest aktiva
vilket betyder att de kräver mer syre. Det syre som

produceras under dagen förbrukas snabbt under natten vid nedbrytningen av det organiska materialet.
Vid gryningen kan den optimala nivån vid 6 mg/l
lätt underskridas innan växterna återigen börjar producera nytt syre.
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Djupkarta Lilla Vällan
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Djupkarta Stora Vällan och Södra Vällan
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Tillvägagångssätt vid misstanke om pestsmittade flodkräftor
Från och med augusti 2002 genomför Statens
veterinärmedicinska anstalt (SVA), fiskavdelningen, kräfthälsokontrollerna i naturvatten och
odlingar. Döda och döende kräftor i ett naturvatten som misstänks vara drabbade av pesten
undersöks också av SVA. Mest fördelaktigt är
att skicka iväg kräftor som är döende, dvs. de
är ännu inte döda vid insamlandet. Detta för
att säkerställa diagnosen kräftpest, genom att
isolera kräftpestsvampen Aphanomyces astaci
från insjuknade kräftor. Kräftor som påträffats
döda är mindre lämpade för analys men bör
också insamlas. Vid insamling av döda kräftor
bör i första hand de färskaste exemplaren väljas.
Vid insändning av flera kräftor skall respektive
kräfta märkas och noteras om de var döda eller
döende vid insamlandet. Om möjligt är ca 10
kräftor lämpligt för analys, både döda, döende
eller konserverade.
Vid ett fåtal påträffade döda (2-3) kräftor vid ett vatten kan dessa konserveras enligt nedan för förvaring
för senare analyser, samtidigt som man undersöker
sitt vatten efter ytterligare döende eller döda kräftor.
Vid upptäckt av döende kräftor vid tidpunkter (fredagar, helger mm.) som inte är lämpligt för sändning
till Uppsala kan kräftorna konserveras enligt nedan.
Vid sändning till SVA av färska eller frysta kräftor
skall de vara framme dagen efter. Kontakta fiskerikonsulenten vid Länsstyrelsen och framförallt SVA
innan kräftorna skickas för att bästa insamlings- och
insändningsförfarandet för dagen kan anpassas. Om
det är vid sådan tidpunkt eller att fiskerikonsulenten
på länsstyrelsen inte är nåbar, kan enbart Thorbjörn
Hongslo (fiskavdelningen) eller jourhavande på
SVAs fiskavdelning kontaktas.

-

Färska kräftor (döende eller döda) nedkyls till kylskåpstemperatur (0-4°C snarast efter insamlandet),
vid ivägsändandet skall kräftorna vara välkylda i
kylboxar eller liknande. Se till att kräftorna inte är
i direktkontakt med is/kylklampar för att undvika
frostskador på kräftorna.

-

Infrysta kräftor kan insändas, men är inte att
föredra.

-

Fiskavdelningen (i första hand Thorbjörn Hongslo) skall aviseras av insändaren snarast möjligt eller
helst 7-10 dagar före insändandet av prover. Proverna insändes i länsstyrelsers och kommuners regi.
För närmare information om insamlings- och
insändningsförfarandet kontakta:
SVA 018-67 40 00 (fiskavdelningen),
Thorbjörn Hongslo (018- 67 42 27)
SVA, Fiskavdelningen, Travvägen 20,
751 89 Uppsala
Uppgifter om kräftbeståndet, vattenområde, lokal,
tidpunkt, antal sjuka och döda kräftor bifogas om
möjligt provet. Eventuell fiskdöd, förändringar i
vattnet, fysiska ingrepp i vattenområdet och tidigare
uppgifter om hälsoproblem i kräftbeståndet meddelas om möjligt också.
Preliminära svar kan meddelas snarast och slutsvar
meddelas skriftligt efter ca 14 dagar. Om detta inte
är möjligt meddelas uppgiftslämnare. Fiskavdelningens jourhavande är uppdaterad avseende pågående fall av kräftundersökningarna.

- Materialet (döda eller döende kräftor) insändes

både i färskt och konserverat och om det är möjligt
helst i levande tillstånd (döende kräftor).

-

Materialet (kräftorna) bör helst förpackas individuellt och i förslutna påsar eller burkar. Varje kräfta
noteras om de var döda eller döende vid insamlandet.

- Konserverat material konserveras fortast möjligt
i 70 % spritblandning, (2/3 starksprit 95 %, alternativt T-röd 2/3 och 1/3 vatten).
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Skyddsområde för flodkräfta
Sedan 2005 Länsstyrelsen kan med stöd av 2 kap. 10 § i Förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (SFS 1994:1716) och i 19 § i Fiskelagen (1993:787) besluta om skyddsområde för flodkräfta. Ett
beslut om skyddsområde skall vara grundat på en av länsstyrelsen upprättad och av HAV (Havs och vattenmyndigheten) godkänd förvaltningsplan för flodkräfta. I dessa skyddsområden är det bland annat förbjudet:
1. saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor som inte härrör från området,
2. använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där den fångats,
3. utan desinfektering använda fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i vatten
utanför området,
4. utplantera signalkräfta
Bestämmelserna ovan är inte alltid tillämpliga enligt Länsstyrelsen som därför även kan beslutat om vissa
undantag från vad som annars gäller för ett skyddsområde för flodkräfta.

Hushållningssällskapet i Värmland arbetar med stöd av Länsstyrelserna i Dalarna,
Västmanland. Värmland och Västra Götaland samt Havs och Vattenmyndigheten för:
1. Bevarande, stärkande och återintroduktion av flodkräftbestånd inom området.
2. Uthålligt nyttjande av flodkräftbestånden i form av rekreationsfiske och näringsfiske.

Ansvarig för verksamheten är :

Tomas Jansson, Hushållningssällskapet Värmland, Ventilgatan 5D, 653 45 Karlstad,Tel. 0708-29 09 23,
tomas.jansson@hushallningssallskapet.se, www.hushallningssallskapet.se/s, www.raddaflodkraftan.se

