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Inledning
Flodkräftan (Astacus astacus) är den enda sötvattenslevande 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 igenslamning av lämpliga

Emten

livsmiljöer i sjöar och vattendrag. Fiskeriverket och
Naturvårdsverket har tagit fram ett åtgärdsprogram
”Åtgärdsprogram för flodkräfta 2008 - 2012” inom
ramen för det nationella arbetet med hotade arter.
Bildandet av ”Kräftskötselområdet Emten-Flämsjön” med tillhörande förvaltningsplan överensstämmer väl med åtgärdsprogrammets mål med att hindra
flodkräftan från utrotning.
I ”Kräftskötselområdet Emten-Flämsjön” jobbar
Emten-Flämsjöns fvof och dess fiskerättsägare aktivt
med att bevara och utveckla sitt flodkräftbestånd
med syftet att återskapa ett stabilt och fiskbart bestånd med flodkräftor i framtiden. Framtagandet av
”Kräftskötselområdet Emten-Flämsjön” finansieras
av Länsstyrelsen i Västra Götaland i samarbete
mellan Emtens-Flämsjöns fvof och Hushållningssällskapet i Värmland.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

För att bevara flodkräftan behöver man bl.a. jobba med följande:
• Informera om flodkräftans biologiska och ekonomiska värde, samt konsekvenserna av illegala utsättningar med signalkräfta
• Inventera och kartlägga förekomster av flod- och signalkräftor
• Återställa livsmiljöer för flodkräftor genom kalkning och annan restaurering
• Återintroducera flodkräftor där de har chans att överleva
• Engagera allmänhet och fiskerättsägare, en viktig förutsättning för ett framgångsrikt arbete med att
bevara flodkräftan. Fisket i sig utgör inte ett hot mot arten utan snararare en förutsättning.
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Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

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, 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 Sverige 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.

4

Vad är ett kräftskötselområde med
tillhörande förvaltningsplan?
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 man
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
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.
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Flämsjön.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

servatet omfattar Flämsjön, Emten och det kuperade
kamelandskapet mellan sjöarna. Reservatet rymmer
några av de från naturvårdssynpunkt värdefullaste
delarna av Vallebygden, och är ett välbevarat ålderdomligt kulturlandskap med en mosaik av åkrar,
betesmarker och ädellövskogar. I reservatet finns två
gravfält från järnåldern samt enstaka gravar. Växtligheten är frodig, med många kalkkrävande arter
som är ovanliga på andra håll t ex vårärt, tandrot och
storrams. Sjöarna har hög kalkhalt vilket märks på
mängden musslor, snäckor och kransalger.
Denna förvaltningsplan ni håller i handen är unik
och speciellt framtagen för Emten-Flämsjöns fvof. I
samband med framtagandet av planen har intervjuer/
dialog bl.a. förts med fiskrättsägarna Rolf Pettersson, Bernt Arvisson, B-O Larsson mm. Övrig information som ligger till grund för planen presenteras
i källförteckningen.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Emten-Flämsjön fvof har i samarbete med berörda
fiskerättsägarna, Hushållningssällskapet i Värmland
och Länsstyrelsen i Västra Götaland bildat ”Kräftskötselområdet Emten-Flämsjön”. Målsättningen är
att återskapa och bevara det bestånd av flodkräfta
(Astacus astacus) som tidigare fanns i fiskvårdsområdesföreningen. 2006 drabbades Ämten av kräftpest
medan Flämsjön troligen blev drabbad 2011-2012.
Emten och Flämsjön har historiskt varit mycket bra
och vida kända kräftsjöar.
Emten-Flämsjön fvof är belägen mellan Lerdala
och Eggby i Skara kommun och utgörs av två egentliga sjöar, Emten och Flämsjön. Sjöarna ligger i
separata avrinningsområden och har därmed inte
kontakt med varandra trots att avståndet mellan sjöarna är endast ca 100 m.
Avrinningsområdena startar öster om Emten och
Flämsjön på Billingen. Vattnet rinner västerut, genom
Flämsjön och Emten för att sedermera mynna i Vänern. Emten avvattnas av Marieldalsån och Råmmån
och mynnar i Vänern vid Källby. Flämsjön avvattnas
av Sjöråsån och mynnar i Vänern vid Hällekis.
I omgivningen finns gott om fornlämningar vilket
vittnar om att området varit attraktivt sedan länge. I
början av 1900-talet genomfördes flera sjösänkningar inom området, hur dessa påverkade Emten och
Flämsjön är okänt. Emten och Flämsjön omges av
främst skogsmark med hög andel löv samt betesmarker. Vid utloppet ur Emten blir påverkan av jordbruk
påtaglig. Runt sjöarna finns ett flertal fritidshus och
permanentboende.
Flämsjön och Emten ingår i ett Naturreservat som
bildades redan 1975. Området godkändes dessutom
1997 av regeringen som Natura 2000-område. Re-

Tre fiskrättsägare i Emten-Flämsjöns fvof. Från vänster ordförande Rolf Pettersson, Berndt Arvidsson och B-o. Larsson.
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Karta 1. Avgränsningen för ”Kräftskötselområdet Ämten-Flämsjön” utgör densamma som för Emten-Flämsjön fvof.
Rödmarkering vidutloppet ur Fursjön markerar förekomst av signalkräftor.

Kräftskötselområdets områdesbeskrivning
Grunden till områdets unika utseende i Valle härad
lades av inlandsisen. Den malde ned de fast stående kambrosilurbergarterna (alun- och lerskiffrar
respektive kalk- och sandstenar) till ett näringsrikt
underlag. Isavsmältningen blev ryckig och under en
tid av cirka 800 år låg isranden relativt stilla över
Valle härad. När det ibland blev lite kyligare sköt
isen fram som en väghyvel. Framför iskanten bildades då stora ändmoränvallar. I dessa finns de sönderkrossade bergarterna sammanblandade. Områdets
berömda kamelandskap, så benämnt efter moränernas utseende och bildning, består av en blandning

av åsgropar, vallar, slätter och kullar. Flämsjön och
Emten ligger i stora dödisgropar som bildats när grus
och sand avsatts kring stora isberg vid inlandsisens
avsmältning. En moränrygg utgör fördämning mellan
Flämsjön och Emten.
Naturen i Vallebygden är starkt präglad att människan. Jordbruk började bedrivas här för mer än 5 000
år sedan. I naturreservatsområdet finns spår i form
av äldre odlingsrösen, husgrunder, åkerterrasser samt
gravar från järnåldern och framåt. Stora delar av
naturreservatet har en gång brukats som åker, äng
eller betesmark.

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
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Målsättning för kräftskötselområdet Emten-Flämsjön
•
•
•
•
•

Hindra illegala utplanteringar av signalkräftor (Pacifastacus leniusculus) till området
Hindra spridning av kräftpest (Aphanomyces astaci)
Att återskapa det så goda flodkräftbestånden i Emten och Flämsjön och på sikt kunna erbjuda fiskerättsägarna en kräftpremiär/kräftfiske på ett starkt och hållbart bestånd med flodkräftor
Öka kunskapen om flodkräftor och hur man eliminerar spridning av kräftpest hos sommarstugeägare,
badgäster, fiskare mm. med hjälp av skyltar och broschyrer mm.
Tillsammans med Länsstyrelsen bilda ett skyddsområde för flodkräfta av ”Kräftskötselområdet EmtenFlämsjön”

Flämsjön.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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Åtgärdsplan för vidareutveckling av
flodkräftbestånden

1. Undersöka förekomst av signalkräftor 		
uppströms Rommen samt provfisken

Under arbetet med framtagande av förvaltningsplanen för ”Kräftskötselområdet Emten-Flämsjön”
har Emten-Flämsjöns 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, säkerställer 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
Emten-Flämsjön åtgärdsprogram 2013-2016:

För några år sedan framkom det att två personer hittade 2 signalkräftor, troligen i bäcken
från Billingen, ned mot Rommen, som sedermera
mynnar i Emten redan 2006. Personerna som hittade signalkräftorna hade uppfattningen om att
signalkräftorna kunde komma från två dammar
som anlagts uppe på Billingen. Man har hittat
två ”uppgrävda hålor” ovanför Jättedalen som
verkade vara ämnade för viltvatten, kan någon
ev. stoppat i signalkräftor i dessa?. Om det fortfarande finns signalkräftor i ”dammarna” eller i
bäcken är oklart, däremot är det klarlagt att man
hittat 2 signalkräftor i bäcken 2006. Om detta
stämmer kan det vara via denna väg kräftpesten
nådde Emten just 2006!
Fvof har genomfört stora insatser med att provfiska sjöarna samt utloppen. Men uppströmsliggande sjöar/tjärnen Rinnaren och Rommen är
ännu inte undersökta. Det är av stor vikt att följa
signalkräftornas utbredning i båda utloppen. I ett
ytterligare led att avfärda förekomst signalkräftor
i och i direkt anslutning till sjöarna skall:
• Provfiske ska genomföras i Rinnaren och
Rommen med ca 60 mjärdar vardera eller med
så många mjärdar som möjligt.
• Provfiska och eller leta efter kräftor i bäcken
från Billingen som mynnar i Rommen. Genom
att lyfta på stenar, lägga ut betesfisk, provfiske
mm kan man på ett relativt enkelt sätt ta reda
på om det fortfarande förekommer signalkräftor i bäcken och i ”viltvattnen” på Billingen.
• Fortsättning av provfiskena i Emten och Flämsjön för att utesluta förekomst av signalkräftor, även om det är oinspirerande att provfiske
”kräfttomma” vatten. Inför en återintroduktion
måste man vara så säker man kan vara, för
att utesluta att det förekommer signalkräftor
i sjöarna.
• För Flämsjöns del vet man var signalkräftorna
förekommer och att man där följer signalkräftorna utbredning genom att provfiska utloppet
ur Fursjön. Provfiska Fursjön för att utröna
om det förekommer signalkräftor i sjön, provfiske vid inloppet till Stora

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

1. Undersöka förekomst av signalkräftor uppströms Rommen samt provfisken
2. Återintroduktion av flodkräftor i Emten och
Flämsjön 2013 – 2015
3. ”Kräftskötselområde Emten-Flämsjön” skall
utgöra en punkt i dagordningen vid fvof:s årsmöte.
4. Informationsspridning om flodkräftor och att
förhindra spridning av kräftpest
5. Bedriva minkjakt
6. Utse kräftansvarig för kräftskötselområdet.
7. På sikt skall det årliga kräftfisket inrapporteras
till fvof och kräftansvarig
8. Förberedelser av justering av kräftfiskereglerna
och uppstart av kräftfiskepremiär
9. Enskild biotopvård
10. Arbeta fram en strategi inför ev. framtida flyttning av flodkräftor
11. Uppföljning av syrgasmätningarna i Flämsjön
samt komplettera med Emten
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2. Återintroduktion av flodkräftor 2013 – 2015
Det är mycket viktigt att så snabbt som möjligt återskapa flodkräftbeståndet för att undvika att sjöarna
blir drabbade av illegal utplantering av signalkräftor.
Medel för återintroduktion kan sökas via Havsoch Vattenmyndigheten, via ett LONA-projekt eller
Länsstyrelsen. Medel skall sökas årligen för att finansiera ett projekt för återintroduktion av flodkräfta
i Flämsjön och Emten.
• Kontakt skall omgående tas med Skara kommuns kommunekolog för en gemensam ansökan
för ett LONA-projekt inför sommaren 2014.
• Före en dialog med Fiskerikonsulenten i Västra
Götaland om att årligen söka fiskevårdsmedel.

I DET HÄR VATTNET FINNS
DET FLODKRÄFTOR!

x

Vet du att illegal utplantering av signalkräftor är
det absolut största hotet mot flodkräftan

3.”Kräftskötselområdet Emten-Flämsjön
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 EmtenFlämsjöns fvof årsmöten skall ”Kräftskötselområdet
Emten-Flämsjöns” 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.

Det är förbjudet att plantera ut signalkräftor
Signalkräftor är bärare av kräftpestsvampen och en inplantering av signalkräftor
i en sjö, damm eller vattendrag innebär därmed att pestsvampen blir permanent
förekommande i det aktuella vattnet.
För mer information om situationen för flodkräftan i din del av landet kontakta:
Berört fvof, din länsstyrelse, Hushållningssällskapet i Värmland, 054-54 56 00,
eller besök www.astacus.org

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

4. Informationsspridning om flodkräftor
och att förhindra spridning av kräftpest till
Emten-Flämsjöns fvof
För att förebygga spridning av kräftpest till EmtenFlämsjöns 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 stiftsgården Flämslätt.
• 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 förvaltningsplanen bifogas.
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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. Minken i exemplet, 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

5. Bedriva minkjakt inom kräftskötselområdet

Personen sköter kontakter med myndigheter, fiskerättsägare mm frågor som berör kräftor samt sammanställer och dokumenterar provfisken mm.

7. 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 vara mycket
viktigt och 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.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Minkjakt inom Emten-Flämsjön fvof har bedrivits
sedan 1990-talet. Fvof har sålt tunnelfällor till medlemmar till reducerat pris. Årligen har man fångat
ett antal minkar. Det finns ingen statistik över hur
många fällor som sålt eller hur många minkar som
fångats årligen.
Kräftor utgör ett uppskattat födoinslag åt minken
och mink söker sig med fördel till vattendrag och
sjöar med bestånd av kräftor. För att ev. kommande
återintroduktion av flodkräftor i Flämsjön och Emten 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.
Förhoppningsvis om några år när beståndet i Emten
och Flämsjön återskapats är det viktigt att fortsätta
minkjakten. Med tanke på att en mink under en

6. Utse en kräftansvarig för kräftskötselområdet.
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Bra gömslen för kräftyngel.

8. Förberedelser av justering av kräftfiskereglerna och uppstart av kräftfiskepremiär
När väl kräftfisket återigen blir aktuellt i EmtenFlämsjön 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. 3-4 år efter en återintroduktion 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 kan 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.
Förslag till ett regelverk för kräftfisket:
• Minimått 10 cm. Med 10 cm som minimåttet säkerställs att alla kräftor har hunnit para sig minst
en gång dvs. de kräftor som är snabbväxande
hinner para sig innan de fiskas upp.
• Begränsat antal mjärdar t ex 20 redskap/fiskerättsägare
• Fisket skall bedrivas vid flera tillfällen t ex en
helg i början av augusti och en helg i början av
september.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

9. Enskild biotopvård
Rent generellt har Emten mycket bra biotoper för
flodkräftor medan Flämsjön inte har samma goda
bottnar. Varje fiskerättsägare/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.

10. Arbeta fram en strategi inför ev. framtida flyttning av flodkräftor inom området
Emten-Flämsjön fvof skall ta fram en prioriteringslista över vilka lokaler, utmärkta i en karta,
som 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 skall hela sjön
hysa fiskbara bestånd.
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11. Uppföljning av syrgasmätningarna i
Flämsjön samt komplettera med Emten
Flämsjön har naturliga problem med syrgasfria
bottnar. Det man bör komplettera är om grundare
hårdbottnar också är påverkades av syrgasfria förhållanden, där man vet att det förekom kräftor,
gärna stenbottnar och vid ”kalkbankarna”. 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 2010. Detta ger
värdefull information inför en ev. återintroduktion.
Även Emten skall ingå en sådan undersökning.
Ingen syrgasmätning har genomförts sedan 2002.
Det är viktigt att man samlar på sig mer kunskap
om vilka bottnar som är påverkade av syrgasfria
förhållanden.

Uppföljning av syrgasmätningarna skall ske genom att:
• Söka medel eller hjälp från Länsstyrelsen/Skarakommun att årligen genomföra minst två syrgasprofiler (sen vinter och sen sommar) per år
på flera olika lokaler i sjön
• Skärvalången fvof är ägare av en syrgasmätare.
Om möjligt låna/hyra mätaren av fvof och starta
upp ett samarbete för erfarenhetsutbyte.
• Komplettera med Emten. Eftersom Emten inte
haft lika stor negativ utveckling på kräftbeståndet fram till 2006 bör den inte ha problem med
låga syrgasvärden. Mätningarna skall genomföras på likartat sätt som i Flämsjön och kan bli
ett intressant referensobjekt.
• Ljungsjön, provfiska bäcken mellan Acksjön
och Fursjön samt ett provfiske för att undersöka
förekomst av flodkräftor i direkt anslutning till
Flämsjöns utlopp.

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

Foto: Mats O. Morell

Fakta kräftor 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 ochvadarbyxor
lyfta på befintliga stenar i strandzonensom ligger delvis nedsjunkna i bottnen.
• Risknippen, risvasar mm. som ligger utspriddapå bottnen vilket kräftor kan söka skyddunder vid
födosök och parning.
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Emten-Flämsjöns fiskevårdsområdesförening, fvof
1992 bildades Emten-Flämsjöns fiskevårdsområdesförening, fvof. 1994 utseddes en första styrelse. Fvof
består av ca 100 fiskerättsägare. Emten-Flämsjön
fvof förvaltar fisket i Emten-Flämsjöns fiskvårdsområde (fvo) vilka består av de fastigheter som har
fiskerätt i Flämsjön och Emten med kringliggande
vatten. Föreningens verksamhet omfattar allt fiske
inom området utom kräftor. Kräftfiske får dock
bedrivas enbart inom det egna skifteslaget eller
den egna fastigheten, enligt regler som beslutas av
fiskestämman.
Intäkterna för föreningen uppgår årligen till 5 000 10 000 kronor årligen via fiskekortförsäljning. Nedan framgår en sammanställning från verksamhetsberättelser mm med fokus på hur Emten-Flämsjön fvof
har arbetet med kräftrelaterade frågor:
År 1996
Analys av kräftor från två olika vatten. Kräftorna
var fångade i juli och infrysta. Enligt Jarl Svhan
fiskerikonsulent Länsstyrelsen i Västra Götaland,
undersöktes endast förekomst av kräftpest. Jarl fick
ett muntligt svar får Uppsala universitet att det inte
var smittade av kräftpest.
År 1997
Kräftfisket fick bedrivas från tors. 7 augusti kl. 17.00
till och med måndag 18 aug. kl. 8.00. Stämman har
beslutat att antalet burar och mjärdar till max 50 per
fiskerättsområde. D.v.s om fler än en person delar på
en fiskerätt är maxantalet ändå 50. Minimått 90 mm.
År 1997
Verksamhetsberättelse. Trots påstötningar har resultat från den kräftanalys, som skulle genomförts
på Fysiologisk Botanik vid Uppsala universitet,

Flämsjön.

ej kunnat erhållas. Fiskedir. Jarl Svhan har lovat
sammanställa provfiskeresultatet under året. Känt
faktum redan vid ett ytligt studium är dock att det
finns för mycket vitfisk och småabborre för vad som
kan anses bra för vatten. Införskaffande av fisknät
för fiske efter skräpfisk samt minkfällor har beställts.
År 1998
Verksamhetsberättelse. Mörtnät och minkfällor har
köpt in och sålts till reducerat pris. Rapporter om
lyckat mörtfiske har inkommit. Även ett antal minkar fångades. Kornhalmsbalar har förmedlats och
sålts för att förbättra betingelserna för kräftbeståden. Intresset är stort för att utröna om detta är ett
bra sätt. 72 balar, huvudsakligen i Emten, har under
vintern placerats ut. Kräftor, färska och djupfrysta,
uppfiskade i juli månad har skickats till Fysiologisk
Botanik i Uppsala för analys. Svar väntas genom
fiskeridirektör Jarl Svhan.
År 1999
Verksamhetsberättelse. Mörtnät och minkfällor har
sålts till reducerat pris. Rapporter om lyckat mörtfiske samt ett antal minkar har fångats. Kräftor, färska
och djupfrysta, uppfiskade i juli månad har skickats
till Fysiologisk Botanik i Uppsala för analys. Svar
väntas genom fiskeridirektör Jarl Svhan.
År 2000
Verksamhetsberättelse. Mörtnät och minkfällor har
sålts till reducerat pris. Rapporter om lyckat mörtfiske samt ett antal minkar har fångats främst utefter
Flämsjöns stränder. Kräftfisket i Emten rapporteras
som bättre än föregående år och i några fall samma
utfall som året innan. Dock är kräfttillgången i
Flämsjön fortfarande minimal.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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Flämsjön.

1992 bildades Emten-Flämsjöns fiskevårdsområdesförening, fvof. 1994 utseddes en första styrelse. Fvof
består av ca 100 fiskerättsägare. Emten-Flämsjön
fvof förvaltar fisket i Emten-Flämsjöns fiskvårdsområde (fvo) vilka består av de fastigheter som har
fiskerätt i Flämsjön och Emten med kringliggande
vatten. Föreningens verksamhet omfattar allt fiske
inom området utom kräftor. Kräftfiske får dock
bedrivas enbart inom det egna skifteslaget eller
den egna fastigheten, enligt regler som beslutas av
fiskestämman.
Intäkterna för föreningen uppgår årligen till 5 000 10 000 kronor årligen via fiskekortförsäljning. Nedan framgår en sammanställning från verksamhetsberättelser mm med fokus på hur Emten-Flämsjön fvof
har arbetet med kräftrelaterade frågor:
År 1996
Analys av kräftor från två olika vatten. Kräftorna
var fångade i juli och infrysta. Enligt Jarl Svhan
fiskerikonsulent Länsstyrelsen i Västra Götaland,
undersöktes endast förekomst av kräftpest. Jarl fick
ett muntligt svar får Uppsala universitet att det inte
var smittade av kräftpest.
År 1997
Kräftfisket fick bedrivas från tors. 7 augusti kl. 17.00
till och med måndag 18 aug. kl. 8.00. Stämman har
beslutat att antalet burar och mjärdar till max 50 per
fiskerättsområde. D.v.s om fler än en person delar på
en fiskerätt är maxantalet ändå 50. Minimått 90 mm.
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Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

År 1997
Verksamhetsberättelse. Trots påstötningar har resultat från den kräftanalys, som skulle genomförts
på Fysiologisk Botanik vid Uppsala universitet,
ej kunnat erhållas. Fiskedir. Jarl Svhan har lovat
sammanställa provfiskeresultatet under året. Känt
faktum redan vid ett ytligt studium är dock att det
finns för mycket vitfisk och småabborre för vad som
kan anses bra för vatten. Införskaffande av fisknät
för fiske efter skräpfisk samt minkfällor har beställts.
År 1998
Verksamhetsberättelse. Mörtnät och minkfällor har
köpt in och sålts till reducerat pris. Rapporter om
lyckat mörtfiske har inkommit. Även ett antal minkar fångades. Kornhalmsbalar har förmedlats och
sålts för att förbättra betingelserna för kräftbeståden. Intresset är stort för att utröna om detta är ett
bra sätt. 72 balar, huvudsakligen i Emten, har under
vintern placerats ut. Kräftor, färska och djupfrysta,
uppfiskade i juli månad har skickats till Fysiologisk
Botanik i Uppsala för analys. Svar väntas genom
fiskeridirektör Jarl Svhan.
År 1999
Verksamhetsberättelse. Mörtnät och minkfällor har
sålts till reducerat pris. Rapporter om lyckat mörtfiske samt ett antal minkar har fångats. Kräftor, färska
och djupfrysta, uppfiskade i juli månad har skickats
till Fysiologisk Botanik i Uppsala för analys. Svar
väntas genom fiskeridirektör Jarl Svhan.
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År 2000
Verksamhetsberättelse. Mörtnät och minkfällor har
sålts till reducerat pris. Rapporter om lyckat mörtfiske samt ett antal minkar har fångats främst utefter
Flämsjöns stränder. Kräftfisket i Emten rapporteras
som bättre än föregående år och i några fall samma
utfall som året innan. Dock är kräfttillgången i
Flämsjön fortfarande minimal.
År 2001
Verksamhetsberättelse. Mörtnät och minkfällor
har sålts till reducerat pris. Rapporter om lyckat
mörtfiske samt ett antal minkar har fångats främst
utefter Flämsjöns stränder. Kräftfisket i Emten rapporteras som bättre än föregående år och i några
fall samma utfall som året innan. Dock är kräfttillgången i Flämsjön fortfarande minimal. Och
i enlighet med årsmötets beslut har kräftfisket i
Flämsjön varit förbjudet under 2001 fram till årsmötet 23 mars 2002.

År 2006
Verksamhetsberättelse. Mörtnät och minkfällor har
sålts till reducerat pris. Rapporter om lyckat mörtfiske samt ett antal minkar har fångats främst utefter
Flämsjöns stränder. Kräftfisket i Emten har varit
förbjudet p.g.a kräftpest. Kräfttillgången i Flämsjön
verkar vara något på uppgång. I enlighet med årsmötets beslut har kräftfisket i Flämsjön varit tillåtet
endast under en veckohelg i september.
År 2007
Verksamhetsberättelse. Mörtnät och minkfällor har
sålts till reducerat pris. Rapporter om lyckat mörtfiske samt ett antal minkar har fångats främst utefter Flämsjöns stränder. Kräftfisket i Emten har
varit förbjudet p.g.a kräftpest. Kräfttillgången i
Flämsjön verkar vara något på uppgång. I enlighet med årsmötets beslut har kräftfisket i Flämsjön
varit tillåtet endast under en veckohelg i september.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

År 2004
Verksamhetsberättelse. Mörtnät och minkfällor har
sålts till reducerat pris. Rapporter om lyckat mörtfiske samt ett antal minkar har fångats främst utefter
Flämsjöns stränder. Kornhalmsbalar har förmedlats
och sålts för att förbättra betingelserna för kräftbestånden. Kräftfisket i Emten rapporteras som något
bättre än föregående år från flera håll och från några
andra att resultatet varit sämre än året innan. Det senare gäller Öglundasidan. I enlighet med årsmötets
beslut har kräftfisket i Flämsjön endast varit tillåtet
ett veckoslut i september 2004.

År 2005
Verksamhetsberättelse. Mörtnät och minkfällor har
sålts till reducerat pris. Rapporter om lyckat mörtfiske samt ett antal minkar har fångats främst utefter
Flämsjöns stränder. Kräftfisket i Emten rapporteras
som föregående år. Kräfttillgången i Flämsjön verkar vara på uppgång. Och i enlighet med årsmötets
beslut har kräftfiske i Flämsjön varit tillåtet endast
under en veckohelg i september 2005. På initiativ
från Skara kommun har kräftbeståndet kartlagts och
åtgärder föreslagits för främst Flämsjön enligt rapporten ”Flodkräftan i Skara kommun”.
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Emten

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

År 2008
Upprop i kräftans tecken. En uppmaning till samtliga fiskerättsvavare i Emten att provfiska efter
pestutbrottet 2006. Syftet var att undersöka grundligt
om det fortfarande förekom kräftor i Emten. Man
uppmanade samtliga som provfiskade skulle rapportera in till styrelen.
År 2008
Verksamhetsberättelse. Mörtnät och minkfällor har
sålts till reducerat pris. Rapporter om lyckat mörtfiske samt ett antal minkar har fångats främst utefter
Flämsjöns stränder. Kräftfisket i Flämsjön rapporteras som något bättre än föregående år från flera
håll och från några andra att resultatet varit ungefär
samma som året innan. I enlighet med årsmötets
beslut har kräftfiske i Flämsjön endast varit tillåtet
v. 35 fredag till söndag. Provfiske efter kräftor i Emten har bedrivits med resultat att en enda flodkräfta
hittades.
År 2009
Verksamhetsberättelse. Mörtnät och minkfällor har
sålts till reducerat pris. Rapporter om lyckat mörtfiske samt ett antal minkar har fångats främst utefter
Flämsjöns stränder. Kräftfisket i Emten har varit
förbjudet pga. av kräftpest
Kräfttillgången i Flämsjön verkar vara något
på uppgång. I enlighet med årsmötets beslut har
kräftfisket i Flämsjön varit tillåtet endast under en
veckohelg i september.
År 2010
Verksamhetsberättelse. Mörtnät och minkfällor har
sålts till reducerat pris. Kräftfisket i Emten har
varit förbjudet pga. av kräftpest. Kräfttillgången
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i Flämsjön verkar vara som tidigare år. I enlighet
med årsmötets beslut har kräftfisket i Flämsjön varit
tillåtet endast under en veckohelg i september. Vid
provfiske i Emten rapporterade Birgitta Klostergård
att hon fångat 7 stycket flodkräftor ca 2- 30 m från
hennes strand. 17 mjärdar användes vid provfisket.
I en bur fick hon 2 stycken och resten i en i var bur.
Fem av dessa flodkräftor skickades till Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA, för analys. Analys av
5 flodkräftor fångade i Emten vid Statens veterinär
mediciniska anstalt (SVA). Samtliga var honor i
längdintervallet 9 – 11,5 cm. Ingen av kräftorna visade tecken på kräftpest, Psorospermium spp. eller
porslinsjuka. Svaret var glädjande då inga av kräftorna varken bar pest eller sjukdom. Detta innebär
att återinplantering kan ske men att man måste vara
100 % säker att det inte finns någon signalkräfta
med pest i sjön, därför uppmanas alla att aktivt delta
i nästa provfiske.
År 2011
Verksamhetsberättelse. Mörtnät och minkfällor har
sålts till reducerat pris. Kräftfisket i Emten har varit
förbjudet pga. kräftpest. Kräfttillgången i Flämsjön
har kraftigt försämrats och döda kräftor har påträffats. I enlighets med årsmötets beslut har kräftfisket
i Flämsjön varit tillåtet endast under en veckohelg
i september. Vid provfiske i Emten rapporteras inte
någon fångst. Detta innebär att återinplantering kan
ske men att man måste vara 100 % säker att det inte
finns någon signalkräfta med pest kvar i sjön, därför
uppmanas alla att aktivt delta i nästa provfiske. Ansökan om fiskevårdsmedel är inskickad av Hushållningssällskapet i Värmland.
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2006 drabbades Emten av kräftpest vilket bekräftades av SVA. Hela beståndet slogs ut, trodde man.
Man har genomfört provfisken under flera år för
att framförallt utröna om kräftpesten spreds till
sjön via illegala utplanteringar av signalkräftor.
2008 och 2010 fick man anmärkningsvärt 1 resp. 7
flodkräftor vid provfisken, 5 av dessa skickades till
SVA för analys, ingen av kräftorna visade tecken på
kräftpest., Psorospermium sp. eller Porslinssjuka.
Därefter har provfisken genomförts 2011 och 2012
utan att man kunnat påvisa fler flodkräftor. Hur kan
flodkräftor förekomma i Emten 2008 och 2010 när
sjön drabbades av kräftpest 2006? Vanligtvis är det
100 % dödlighet av flodkräftorna vid ett pestutbrott.
I sällsynta fall kan sjöns morfologi och vattenströmmar medverka till att sporerna inte når alla flodkräftor i sjön och på så vis smittas inte riktigt alla flodkräftor i sjön, utan enstaka individer kan överleva.
En annan förklaring kan vara att liksom människor
flyttar signalkräftor flyttas det även flodkräftor mellan olika vatten. Någon kan efter pestutbrottet planterat ut flodkräftor i Emten. Detta är förstås bara
spekulationer. Det vi kan konstatera är att ett fåtal
flodkräftor förekom i Emten 2008 och 2010.
Det finns inga uppgifter om det förekommer flodkräftor uppströms i systemet vid Rommen. Enligt
uppgift skall det funnits flodkräftor i Rommen i
början av 1970-talet. Däremot finns det uppgifter om
att man hittat 2 signalkräftor 2006 uppströms Rommen i bäcken från Billingen, läs mer under rubriken
”Närmast kända signalkräftbestånd”.

Flämsjön.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Förekomst av flodkräftor inom EmtenFlämsjön fvo

Flämsjön drabbades troligen av kräftpest 20112012, detta har dock inte kunnat bekräftas. Vid ett
provfiske 2012 kunde man påvisa en flodkräfta ca
450 m nedströms Flämsjön utlopp vid inloppet till
St. Ljungsjön. Varför smittades inte dessa flodkräftor
om Flämsjön drabbades av kräftpest 2011-2012? Om
det var ett glest bestånd med flodkräftor när pestutbrottet i Flämsjön nådde sjöns utlopp kan detta medföra till att koncentrationen sporer i vattnet blir låg.
Sporerna sprids via vattenmassan och måste ”driva”
med vattnet i utloppsbäcken, genom tjärnet innan
vattnet når St. Ljungsjöns inlopp, där flodkräftorna
förekom 2012. Sporerna lever ca 1 vecka innan de
dör ut. En förklaring till varför flodkräftorna lever
vid inloppet till St. Ljungsjön kan helt enkelt bero
på att sporerna dog innan de nådde fram. Denna
förklaring kräver dock att det inte fanns flodkräftor
i Flämsjöns utloppsbäck samt i tjärnet uppströms St.
Ljungsjön. Om det förekommer kräftor uppströms
Flämsjön vid Rinnaren är oklart.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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Exempel på bra kräftbiotop i Flämsjön.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Vattenkemi inom fvo

Foto: Eva Nilsson, Hushållningssällskapet

Det har aldrig funnits ett behov av någon kalkningsverksamhet inom Flämsjöns-Emtens fvo. På grund
av det underliggande materialet, kalkbleke på sandsten, har alla sjöarna en mycket speciell vattenkemi
med pH-värden över 7 och alkalinitetsvärden över
1 mekv/l. Sjöarna inom fvo har naturligt höga pHvärden med normalvärden kring 7,5 – 8. Det finns
få vattenkemiska undersökningar att tillgå men för
Emten finns en undersökning genomförd 2008-0128 av SLU. pH uppgick till 7,89, Ca (kalcium) 155
mg/l, alk 2,296 mekv/l, Tot-P 10 µg/l och Tot-N 555
µg/l och Fe (järn) 120 µg/l, se bilaga 2, Vatten kemi
och dess bedömningsgrunder, för mer info.
För Flämsjön finns en vattenundersökning från
1972 som visade på pH 8,1, alkalinitet 2,16 mekv/l
och färg < 5mg Pt/l.
Både Flämsjön och Emten är näringsfattiga sjöar.
Flämsjöns kalkhaltiga vatten är av oligotrof karaktär meden stränderna ansågs 1972 som tydligt
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eutrofa (näringsrika). 1972 beskrevs Flämsjön att
strand- och vattenvegetationen runt sjön är måttlig
men av eutrofisk karaktär och rikligt med nateväxter
förekommer. 1968 -1969 genomförde Stjerna-Pooth
& Rosén en analys av syrgasförhållanden i bl.a.
Flämsjön. De konstaterade att syrgasbrist rådde
redan i de övre sedimenten vid strandzonen. Vidare
trodde de att syrgasbristen i sedimenten orsakades av
kalkutfällningar på bottnen, Utfällningarna troddes
förhindra gasutbytet mellan vatten och sediment.
Om dessa förklaringar är bekräftade är oklart. 1998
genomförde Nina Gärdsklint, Göteborgs universitet projektarbetet ”Syreförhållanden i Valle härads
sjösystem”. Studien bestod av undersökningar av
sjösediment och syrgasförhållanden med syftet att
påvisa om det varit syrgasbrist en längre period i
Skärvalången och om övriga sjöar i Vallesystemet
i sådana fall har samma tillstånd av syrgasbrist.
Flämsjön ingick i denna studie. Vid mätningar 1997
kunde syrgasbrist påvisas i Flämsjön vid ett djup
om 20 m. I studien kunde man i s.k. ”sedimentproppar” konstatera att alla sjöar i studien haft syrgasfria
bottnar. Via analyser av sedimenten kunde man
konstatera att det inte fanns några markanta förändringar i sedimentdjupen vilket tyder på att det inte
förekommit några stora miljöförändringar de senaste
50 – 70 åren.
Trots den låga näringsbelastningen som råder
mot sjöarna och att sjöarna uppvisar näringsfattiga
förhållanden hade Flämsjön fortfarande syrgasfria
bottnar 2002. En undersökning har genomförts i
augusti 2002 av Bo Svedlund, via kräftprojektet i
Skara kommun 2003. Orsaken till undersökningen
var ett led i att försöka förstå den negativa beståndsutvecklingen för flodkräftorna i Flämsjön när
övriga Vallesjöar hade fina och ökande bestånd.
Dessutom uppmärksammade man att i samband med
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som ligger bakom ökad näringstillförsel i sötvatten
och sjön blir eutrof (näringsrik). Om tillförsel blir
för stor ökar produktionen av växtplankton och vattenväxter. Senvinter eller högsommar när växterna
ruttnar åtgår mycket syre för att bryta ned växtmaterialet, varvid syrebrist kan uppstå. 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.
Det är anmärkningsvärt att Flämsjöns bottnar drabbas av låga syrgasvärden. När en sjö drabbas av syrgasbrist tyder detta på att sjön” inte mår bra” och att
sjön är eller har varit påverkad av yttre faktorer, som
t e x hög tillförsel av näring. Näringsfattiga sjöar
kan få syrgasbrist vid dålig omblandning av vattnet
till exempel med ett långlivat och segt språngskikt.
Tyvärr genomfördes undersökningen 2002 endast
i Flämsjön, se figur 1 - 8, det hade varit mycket
intressant om Emtens syrgashalter undersökts när
kräftbeståndet var stabilt, som ett referensobjekt.
Det man vet är att Ulla Jacobssons undersökningar
visade att det även förekom områden i Emten med
syrgasfria bottnar.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

en pimpeltävling som arrangerades i januari 2002,
insamlade 30-40 abborrar för dissektion. En grupp
gymnasieelever från Katedralskolan i Skara skulle
dissekeraabborrar under ledning av Ulla Jacobsson
(gymnasielärare i biologi och kemi vid Katedralskolan i Skara). När man tittade på maginnehållet hos
abborrarna upptäckte man att de konsumerat en ansenlig mängd kräftyngel. Att abborrar äter kräftor är
vanligt men att man hittar kräftyngel i abborrmagar
under vinterhalvåret är inte ofta dokumenterat. Troligen var det en störning i sjön som medförde till att
kräftynglen lämnade sina bohålor/gömslen. Ynglen
blev därmed lätta byten för t.ex. abborrar. En teori
var att Flämsjöns bottnar drabbats av syrgasbrist
vilket medförde att ynglen lämnade sina bohålor för
att söka områden med syrerikt vatten.
Syrgasundersökningarna genofördes vid åtta olika
lokaler i Flämsjön. Djupintervallen mellan lokalerna
varierade mellan 8 – 19 m. Vid samtliga åtta lokaler
uppvisade mer eller mindre syrgasfria bottnar, se
karta 2 för de åtta lokalerna. Mer information kan
ni läsa i bilaga 3 ”Syrgasens påverkan på ett kräftbestånd”.
Även i Emten har Ulla Jacobsson med sina gymnasieelever från Katedralskolan i Skara genomfört
biologiska undersökningar, bl.a. genomfört syrgasundersökningar under flera år. Tyvärr finns undersökningarna inte dokumenterat, det Ulla vet är att
de hittade områden i Emten som också uppvisade
syrgasfria förhållanden.
När en sjö eller damm tillförs extra närsalter som
ger mer näring åt växter och djur, detta medför
att produktionen ökar. Denna process sker sällan
naturligt utan är nästan alltid orsakad av mänsklig
påverkan. Främst är det tillförsel av närsaltet fosfor
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Syrebristen i Flämsjön tros orsakas av sjöns morfologi (utseende) vilket främjar temperaturskiktning
och därmed förhindras vattenmassan i Flämsjön att
cirkulera och därmed syresätta bottenvattnet. Avsaknaden av större tillrinnande ytvattendrag minskar

cirkulationen ytterligare samt att sjöarna tillförs
syrgasfattigt grundvatten. Områdets geologi kan
alltså vara en stor bidragande faktor till de syrgasfria
bottnarna. Dessutom kräver det ökande vassbältet i
Flämsjön mer syre vid dess nedbrytning.

Karta 2. De åtta lokaler där syrgasprofilerna genomfördes 2002.
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Figur 1. Syrgasprofil i Flämsjön punkt 1 med maxdjupet 8 m

Figur 2. Syrgasprofil i Flämsjön punkt 2 med maxdjupet 15 m

Figur 3. Syrgasprofil i Flämsjön punkt 3 med maxdjupet 9 m.

21

Kräftskötselområdet Emten - Flämsjön

Figur 4 Syrgasprofil i Flämsjön punkt 4 med maxdjupet 9,5.m.

Figur 5. Syrgasprofil i Flämsjön punkt 5 med maxdjupet 14,5 m

Figur 6. Syrgasprofil i Flämsjön punkt 6, med maxdjupet 18 m.
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Figur 7. Syrgasprofil i Flämsjön punkt 7 med maxdjupet 19 m

Figur 8. Syrgasprofil i Flämsjön punkt 8 med maxdjupet 13 m.

Faktaruta:
Syrekoncentrationen i sötvatten
mg O2/l

Klass Benämning		

Effekt

> 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
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Flodkräftans historiska utveckling inom fvo
Vad man vet har det alltid funnits flodkräftor Flämsjön och Emten. Denna epok dog ut 2006 för Emten
via ett pestubrott och vad som hände 2011 i Flämsjön vet man ännu inte.

Flämsjön
Flämsjön har historiskt varit en hyfsad bra kräftsjö
men inte i samma klass som Emten. Sjön är uppdelad i tre hemman och det finns ca 55 fiskrättsägare.
Vid Flämsjöns västra sida har det historiskt varit ett
begränsat kräftfiske pga. av att 50 % av fiskrätten
tillhörde fastigheten Rämmingstorp och att ägarna
till fastigheten inte var nämnvärt intresserade av
kräftfisket.
För övriga fiskerättsägare var kräftpremiären något
man verkligen väntade på och som var sensommarens höjdpunkt. Det fiske som bedrevs var huvudsakligen för husbehov. Premiären var förr 7 augusti
kl. 17.00 med efterföljande kräftskiva på Larsdagen
(10 augusti). Huvudsakligen fiskade man förr under
en kväll eller under en helg. En normalfångst var
ca 4-5 tjog under en natt, vilket gav ca 5 kräftor per
mjärde och natt. Man fiskade till den egna kräftskivan. En anledning till varför inte Flämsjön var en
lika bra kräftsjö som Emten, är att Flämsjön till stor
del saknar stenbottnar och att mjukbottnar dominerar
sjöns bottenarea. Där man huvudsakligen fiskade
kräftor var på och längs med ”kalkbankarna”. Förr
kunde man se kräftorna bohålor i dessa kalkbankar.
Man fiskade huvudsakligen strandnära
Kräftbeståndet har de senaste decennierna gått succesivt ned. Nedgången i vissa delar av sjön noterades
vid 1980-talets början medan i andra delar av sjön

Flämsjön.
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påbörjades nedgången under 1990-talet. Nedgången
i beståndet föranledde att införa ett totalstopp för
kräftfisket under 2001 och 2002. Stoppet ifrågasattes
bl.a. beroende på att några fiskrättsägare hävdar att
det lokalt i Flämsjön fanns gott om flodkräftor.
Orsaken till nedgången har inte kunnat fastställas.
Enligt Skara kommuns kräftprojekt som pågick 2002
– 2003, fanns många olika teorier såsom ändrade
bottenförhållanden, abborrar specialiserat sig på
kräftyngel, överfiskning och sjukdomar. Flämsjön
besöktes två gånger av projektet 2002, för mera ingående studier av bottnarna och möjliga boplatser.
Man kunde dock konstatera att beståndet var glest då
inga kräftor kunde hittas. Projektet rekommenderade
Emten-Flämsjön följande åtgärder:
• Uppföljning av beståndet genom provfiske med
start 2003
• Kräftfisket återupptas, men med hårda begränsningar av tid och antal burar
• Erforderligt antal kräftor skickas på hälsokontroll under 2003
• Syremätningar genomförs i juli – september för
att kontrollera omfattningen av syrefria bottnar
som komplement till 2002 års undersökningar
• I samband med fiske och fisketävlingar under
vinter 2002/2003 insamlas abborrar för kontroll
av om de har kräftyngel i magen. Dels är det ett
sätt att få kunskap om kräfttätheten dels för att
få bättre begrepp om det är abborren som håller
nere kräftpopulationen
• Standardiserat nätprovfiske kan vara lämpligt
för att påvisa om fiskfaunan avviker från vad
som anses normalt för Vallesjöarna

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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Emten, notera den för kräftor utmärka botten med mycket sten i katthuvudstorlek.

Det som genomförts efter 2003 är att man återupptog kräftfisket 2004 med att upplåta kräftfisket under
en helg i september. Under perioden 2004 – 2010
hade man en generell positiv uppgång i beståndet,
på slutet fick man 4-5 tjog under 1 – 2 nätter på 4080 mjärdar (2-5 kräftor per mjärde och natt). Men
2011 blev det en tydlig nedgång och man noterade
döda kräftor. I juni 2011 hittades 20 döda kräftor vid
Flämslätt, tyvärr skickades ingen kräfta på analys
för att konstatera kräftpest. 2011 genomfördes ett
provfiske med 90 mjärdar fördelade vid Remningstorp, Flämslätt och Boatången resultatet blev totalt
10 kräftor. En död kräfta och bendelar skickades till
Lennart Edsman, SLU för genetisk analys, tyvärr
inte för att konstatera kräftpest.
2012 genomfördes en dykinventering vid lokaler
med mycket bra biotoper för kräftor och där man
haft bra bestånd förr. Dykaren lyfte på stenar och
sökta aktivt efter kräftor utan resultat. Dykingen
skedde på en 300 m sträcka med maxdjupet 5 m.
Två personer genomförde provfisken i Flämsjön
hösten 2012, totalt 39 mjärdar användes, ingen
kräfta fångades. Det anmärkningsvärda är att man
fick en flodkräfta ca 450 m nedströms Flämsjöns
utlopp, där vägen passerar över bäcken till Stora
Ljungsjön samt ytterligare 5 flodkräftor vid utloppet ur Acksjön. Förövrigt verkar det vara tomt på
flodkräftor i Flämsjön 2012.

Emten
Emten har haft ett mycket bra bestånd med flodkräftor. Från 1935 via SLU:s (f.d Fiskeriverket)
sjöarkiv, kan man ta del av att man årligen fiskade

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

ca 800 kg flodkräftor. Detta motsvarer ett värde idag
på ca 400 000 kr årligen, en imponerande siffra.
Kräftfisket bedrevs förr kl. 17.00 den 7 augusti var
en efterlängtad och återkommande tradition. Under
1950-talet bedrev fisket till viss del genom att man
plockade kräftorna med händerna. Under denna
period snittade men uppskattingsvis 10-15 kräftor/
mjärde och natt. Vissa sträckor runt sjön var bättre
än andra. Vid en udde i sjöns västra sida finns riklig
tillgång till sten i olika storlekar. Vid denna lokal
fanns det väldigt mycket kräftor. En yrkesfiskare
bedrev sin verksamhet fram till 1965, han sålde
fisk och flodkräftor till bl.a statshotellet. Vid t.ex.
i utloppsbäcken hyrdes fiskerätter ut till människor
från Skövde, Skara, Lidköping mm, man ficka hyra
antal meter längs bäcken. Kräftfisket var mycket bra
i bäcken.
Efter 1950-talet skedde en mycket långsam nedgång som man på allvar noterade under 1980-talet.
I början av 2000-talet och fram till pesten slog ut
sjön 2006 snittade man ca 5 kräftor/mjärde och natt.
Emten hade fram till 2006 ett anmärkningsvärt bra
bestånd med flodkräftor. När andra sjöar i närheten,
te x Flämsjön, fick problem med minskande fångster
stod sig Emten väl. 2006 var flodkräftorna borta
i Emten, en lång epok omgiven med traditioner,
pengar och kultur gick i graven.
Fångststatistik, se figur 9, bekräftar denna succesiva
nedgång. Statistiken är från Emten vid området Emten Gatan 2:4a för perioden 1970 – 1988, med några
år uppehåll i fisket. Man använda ca 20 mjärdar,
fisket bedrevs på likartat sätt varje år.
Emten Gatan 2:4a ligger i ”Dassviken”, viken vid
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Figur 9. Fångststatistik från Ämten Gatan 2:4a från perioden 1970-1988.

sydvästra delen av sjön, närmast bortanför udden
med rullstensåsen. Stugan ligger på en gemensamt
ägd mark och fiskerätt av fyra stugägare. Öknamnet
”Dassviken” sägs komma från att byborna tyckte att
stugorna längs sjön liknade små ”dass” då stugorna
från början var mycket små. Ett elakt förtal säger att
man tömde sina dass på sjöns is under vintern och
därav namnet vilket i så fall förutsatte att det blev
dags för tömning under vintern och att det fanns is.
Detta ände före 1936.
Fångststatistiken i figur 9, härrör från kräftfiske
som genomfördes gemensamt av dessa fyra stugägare, med respektive familj där alla närvarande fick
vara med och gissa hur många kräftor man skulle få
och man fick lägga 1: -/person till en pott. Den som
kom närmast vann hela potten. Man fiskade en kväll
den dagen det var fastslaget att kräftfisket fick börja
och vid den kvällen bjöd en stuga på grillkorv och
kaffe med dopp. Lördagen efter fisket hade man en
gemensam kräftskiva och detta rullade runt mellan
dessa fyra stugor år från år.

Analys av kräftsjukdomar
Anlyser av förekomst av sjukdomar i kräftbestånden
har genomförts vid två tillfällen, 1997 och 2010.
1997 skickades kräftor från Flämsjön och Emten
till Uppsala Universistet för analys. Syftet var att
se om analyssvaren skulle kunna ge svar på varför flodkräftbeståndet i Flämsjön hade en negativ
utveckling. Pga av brist på medel kunde endast en
pestanalys genomföras vilket bekostades av Fiskeriverket. Analyser av sjukdomarna Psorospermium
spp., proslinsjukan och brandfläckssjukan kunde inte
genomföras. Länsfiskekonulenten Jarl Svhan fick ett
mutligt besked från Uppsala universitet, att det inte
förekom kräftpest på de inskickade kräftorna.
Vid provfiske i Emten 2010 (efter pestutbrottet 2006)
fick fiskerättsägare Birgitta Klostergård 7 stycken flodkräftor ca 20- 30 m från hennes strand! Fem av dessa
flodkräftor skickades till Statens Veterinärmedicinska
anstalt, SVA, för analys. Samtliga var honor i längdintervallet 9 – 11,5 cm. Ingen av kräftorna visade tecken
på kräftpest, Psorospermium spp. eller porslinsjuka.

Faktaruta 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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Genomförd biotopvård för kräftor i Flämsjön och Emten
Fiskrättsägare B-O Larsson, har i anslutning till sin
brygga lagt ut tegelpannor för att förbättra förutsättningarna för kräftor. Åtgärden blev mycket lyckad.
Man fick en tydlig ökning av fångsterna i anslutning
till de utlagda tegelpannorna. För Emten har de biotopvårdanden åtgärderna framförallt varit genom att
lägga ut kornhalmbalar under ett antal år. Om det
medförde till bättre fångster har inte framkommit.
Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Sammanfattning och teorier om beståndets nedgång i Flämsjön fram till 2011
Någon enkel förklaring till beståndets negativa utveckling från 1980-talet fram till 2012 finns inte
och man har inte kunnat påvisa någon enskild orsak.
Tyvärr har man inte genomfört analyser av förekommande sjukdomar i beståndet vilket skulle gett värdefull information. Därmed kan man inte dra någon
slutsats om det var flodkräftorna som var svaga eller
om det är miljön de vistadess i som förändrats eller
blivit försämrad. Vanligtvis är det en kombination
av sjukdomsförekomst och försämrade livsmiljöer
som påverkar ett kräftbestånds negativa utveckling.
Följande teorier belyser problemet med nedgångarna
i kräftbeståndet:
• Analyser av syrgashalten har genomförts 1969,
1997 och 2002. Syrgasfria bottnar har uppmätts
vid samtliga år (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 i en sådan
miljö stressade och om de bär Psorospermium
sp, kan detta få ökade negativa effekter, i form
av ökad dödlighet, vilket kan ses i en långsam
och succesiv nedgång av beståndet. Syrebristen
i Flämsjön tros dock orsakas av sjöns morfologi
(utseende) och inte av övergödningsproblem.
Om så är fallet borde problemet med syrgashalten funnits i Flämsjön under mycket lång tid
och att det alltid påverkat kräftorna. Men om

Flämsjön.

•

flodkräftorna i Flämsjön blev smittade av t e x
Psorospermium sp, och att sjukdomen spreds
i sjön under 1970-1980- talet kan det vara en
förklaring. Smittan kan ha tillförts Flämsjön t
ex via att någon flyttat smittade flodkräftor från
ett vattensystem under denna tidsepok eller ännu
tidigare. Se faktaruta om Psorospermium för att
ta del av hur sjukdomen påverkar en kräfta.
Kräftfisket i Flämsjön har historiskt bedrivits i
anslutning till stränder med hårdbottnar, ”kalkbankarna” eller sandrevlarna med hårdare bottnar. En stor del av sjön utgörs av mjukbottnar
vilket inte är lämpliga för kräftorna. Om dessa
få lokaler med bra bottnar blivit påverkade av
igenslamning/igenväxning mm medför det att
bra biotoper för kräftorna minskat. Ju mindre
areal med bra kräftbiotoper desto mindre blir
fångsterna. Denna teori stöds av B-O Larsson
biotopvårdsåtgärder vid hans brygga. Efter att
B-O iordningställt bottnarna med tegelpannor
ökade fångsterna. Sjöns kraftiga utveckling av
strandvegetationen kan medfört till att tidigare
hårdbottnar numera ligger under vegetationens
rotsystem. I täta vegetationsbestånd uppstår ofta
syrgasbrist. Kräftyngel uppehåller sig de första
åren strandnära och gärna i anslutning till vegetationsbälten. Om det blir syrgasbrist söker sig
kräftorna ut ur det strandnära vegetationsbältet,
mot områden med syrgasrikare vatten. Råder
det brist med skydd och gömslen blir kräftorna
därmed ett enkelt byte för en rovfisk.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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Utplantering av flodkräftor och fisk inom Emten-Flämsjön fvof
Några utplanteringar av fisk eller kräftor har inte
genomförts sedan fiskevårdsområdet övertog förvaltningen. Utplanteringar som framkommit via
Fiskeriverkets sjöarkiv är att i Flämsjön planterades
lake 1931och nors 1924 medan i Emten inplanterades braxen 1917 och sutare 1924. Av dessa fiskarter
förekommer fortfarande lake i Flämsjön och sutare
i Emten. Fiskutsättningar i modern tid har aldrig
varit aktuellt.
Om det i framtiden blir aktuellt med en utplantering av fisk i Emten eller i Flämsjön 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 fiskut-

sättningar. 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. 		

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Närmast kända signalkräftbestånd

Emtens utlopp ca 800 m nedströms Emten, vid Bro. Noll kräftor
fångades vid provfisket 2012
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För både Flämsjön och Emten finns äldre tillstånd
för utplantering av signalkräftor nedströms i avrinningsområdet. Men dessa tillstånd är relativt långt
från sjöarna och i normala fall bör inte detta utgöra
någon fara. Men flera av sjöarna inom Valle härad
har blivit utsatta för illegal utplantering av signalkräftor, t ex Husgerådssjön, Gårdsjön, Måsjön mm.
Även Flämsjön och Emten har numera signalkräftor
inte långt från sina utlopp. Att signalkräftor närmat
sig utloppen beror högst troligt på att människor flyttat signalkräftorna uppströms i systemet.
För några år sedan framkom det att två personer
hittade 2 signalkräftor, troligen i bäcken från Billingen, ned mot Rommen, som sedermera mynnar i
Emten redan 2006. Personerna som hittade signalkräftorna hade uppfattningen om att signalkräftorna
kunde komma från två dammar som anlagts uppe
på Billingen. Man har hittat två ”uppgrävda hålor”
ovanför Jättedalen som verkade vara ämnade för
viltvatten, kan någon ev. stoppat i signalkräftor i
dessa?. Om det fortfarande finns signalkräftor i
”dammarna” eller i bäcken är oklart, däremot är det
klarlagt att man hittat 2 signalkräftor i bäcken 2006.
Om detta stämmer kan det vara via denna väg kräftpesten nådde Emten just 2006!
För Flämsjöns del vet man sedan ett provfiske 2012
att det förekommer flodkräftor vid inloppet till Stora
Ljungsjön samt i bäcken mellan Acksjön och Fursjön. Ca 200 m nedströms Fursjön, där vägen passerar bäcken, finns signalkräftor. Vid en lokal fick man
30 signalkräftor på 5 burar (6 kräftor per mjärde och
natt). Man vet dock inte om det förekommer flod- eller signalkräftor i Fursjön.
Det genomfördes även provfisken nedströms Emten 2012. Ca 800 m nedströms Emtens utlopp vid
Bro, provfiskdes bäcken med 4 mjärdar utan resultat. Ett ytterligare provfiske genomfördes ca 700
m nedströms Istrumasjön. Hur långt ned det är till
närmaste signalkräftor i för Emten del är okänt, men
ännu är avståndet betryggande.
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Risken för spridning av kräftpest till kräftskötselområdet

Signalkräfta med troligt pestangrepp

Risken för spridning av kräftpest in i kräftskötselområdet är uppenbarligen stor eftersom det hände
2006 i Emten och högst troligen drabbade Flämsjön
2011-2012. Man vet dock inte hur smittan kom till
sjöarna. Provfisken och dykinventeringar har genomförts för att försöka utröna förekomst av signalkräftor
i och nedströms sjöarna. Det man inte genomfört är
provfisken i uppströmsliggande sjöar som Rinnaren
och Rommen. Man vet dock med relativt stor säkerhet var signalkräftorna förekom nedströms Flämsjön

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

2012 och att det för Emtens del troligen är på säkert
avstånd nedströms. Man vet också att det förekommit signalkräftor uppströms Rommen redan 2006
då två personer hittade 2 signalkräftor i bäcken från
Billingen, som mynnar i Rommen. De två personerna
tror att signalkräftorna är utplanterade i två ”hålor” i
bäcken som verkar vara anlagda viltvatten. Man vet
att det förekommit signalkräftor uppströms Emten,
men det är oklart om det fortfarande förekommer
signalkräftor i bäcken eller i Rommen, detta måste

Signalkräftor sprider kräftpest
Det hot som kräftpesten utgör mot flodkräftor hänger samman med förekomsten av den introducerade
signalkräftan. Den främsta anledningen till att signalkräftan utgör ett hot mot flodkräftan är att kräftpestsvampen förekommer som en parasit hos i stort sett alla signalkräftpopulationer. Genom att signalkräftan under lång tid har samexisterat med kräftpestsvampen har det liksom hos alla andra amerikanska
kräftarter som undersökts, utvecklats en normal parasit/värd – förhållande. Dvs. parasiten dödar inte
sin värd annat än i undantagstillstånd, när immunförsvaret hos signalkräftan försvagats. Signalkräftor
har sålunda ett starkt försvar mot kräftpesten. När svampen tränger in i skalet på en signalkräfta sker en
motreaktion. Kräftans immunförsvar har möjlighet att melanisera (kapsla in) svampens hyfer i skalet,
vilket förhindrar svampen att växa in i kräftans vävnader. Kräftpesten ligger då latent hos individen och
kan angripa kräftan om immunförsvaret blir försvagat, t ex genom skalskador, stress eller till följd av
andra parasiter. En signalkräfta som bär på kräftpesten, utvecklar synliga svarta fläckar, som oftast finns
i spetsarna på avbrutna extremiteter eller kring andra skalskador där svampen försökt tränga in. Dessa
fläckar syns inte alltid direkt efter ett skalbyte utan utvecklas successivt. Fläckarna upptäcks lättast på
våren,före säsongens första skalbyte. Signalkräftor är alltså bärare av kräftpest och inplantering av signalkräftor i ett vatten innebär därför att pestsvampen blir permanent förekommande i det aktuella vattnet.
Därmed omöjliggörs återetablering av flodkräfta i hela vattenområdet för överskådlig framtid. Eftersom
signalkräftor sedan 1994 inte får planteras ut i vattenområden där arten idag saknas är det framför allt de
illegala utsättningar av signalkräftor som är det största hotet mot flodkräftan idag.
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omgående undersökas. Kan det vara dessa signalkräftor som orsakade pestutbrottet 2006 i Emten? Om det
förekommer signalkräftor uppströms Rommen och i
bäcken utgör det ett mycket stort hot mot ett framtida
flodkräftbestånd i Emten. Kräftor kan enkelt vandra
nedströms i systemet om de av olika anledningar vill
det. För kräftor som vill vandra nedströms finns inga
definitiva vandringshinder. Det är mycket viktigt att
de närmsta åren följa händelseutvecklingen av signalkräftbeståndet både uppströms och nedströms Emten
Det förekommer trots allt signalkräftor inom avrinningsområdena. För Flämsjöns del är de ca 2,5 km fån
utloppet. Kan signalkräftorna vandra uppströms till
Flämsjön av egen kraft? Ja, det kan de. Det finns inget
vandringshinder som kan stoppa dem. Men det förekommer 5 mindre sjöar/tjärn innan de når Flämsjön.
Dessa kan i sin tur utgöra ett effektivt vandringhinder
om de utgörs av dybottnar som kräftor inte gärna tar
i anspråk. samt nedströms Flämsjön. I Fursjön bör
man bevaka flodkräftorna i bäcken mellan Acksjön
och Fursjön samt flodkräftorna vid inloppet till Stora
Ljungsjön. Så länge flodkräftor förekommer vid dessa
platser har det inte blivit drabbad av akut kräftpest.
Det finns en stor badplats vid stiftsgården i Flämslätt
där mänsklig aktivitet i anslutning till sjön är påtaglig.
Under sommaren är det full aktivitet vid badplatsen.
Att människor vistas i anslutning till Flämsjön och
Emten ökar riskerna för spridning av kräftpest och illegala utplanteringar av signalkräftor. 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 Flämsjön

och Emten 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.
Eftersom man inte lyckats klargöra hur smittan kom
2006 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 2006 kom via att någon sumpade
signalkräftor direkt i Emten i väntan på kräftkoket.
Det bedrivs ingen fiskutsättning för närvarande
i sjön. Om det blir aktuellt i framtiden skall man
inhämta garantier från fiskodlaren att det inte förekommer pestsporer i vattnet, som medföljer fiskleveransen, som oftast innehåller flera m3 vatten. Om
inte fiskodlaren kan garantera smittfritt vatten skall
man överväga att avbryta fiskleveransen.
Signalkräftor finns inom närområdet, därmed finns
ett konstant hot mot flodkräftbestånden och möjligheten till en återintroduktion i de båda sjöarna. Den
absolut största risken med spridning av kräftpest
till Kräftskötselområdet Emten-Flämsjön är trots
allt via människor och då via illegal utplantering av
signalkräftor eller om någon person 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.

Fakta kräftor 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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Händelseförlopp vid kräftpestens utbrott 2006 i Emten
Sensommaren 2006 konstaterades att Emten blivit
drabbad av kräftpest. Det ordinarie kräftfisket bedrevs som vanligt innan att Emten blev pestförklarad
av Länsstyrelsen. Man fick inte en enda kräfta. När
smittan pågick låg det döda kräftor utefter ständerna runt hela sjön, det var framförallt påtagligt
öster om utloppet, i anslutning till fritidshusen.
Sammanfattningsvis kan man trots stora provfiskeinsatser från Emten-Flämsjöns fvof konstatera att
man inte vet hur pesten kom till Emten. Man tror att
pestutbrottet startade öster om utloppet där man såg
flest döda kräftor. En teori, som inte kan bekräftas,
är att någon sumpat signalkräftor i Emten. Man vet
också att det förekommit signalkräftor uppströms
Emten i en bäck från Billingen. Detta måste undersökas närmare, finns det signalkräftor i eller uppströms Rommen? Om detta stämmer kan vi troligen
klargöra vad orsaken till pestutbrottet i Emten 2006.
Troligen kommer man aldrig att få reda på hur
smittan kom till Emten om ingen framträder. För det

fortsatta arbetet med att återintroducera flodkräftan
i Emten är det av stor vikt om man kan få reda på
hur smittan kom till Emten för att kunna eliminera
att detta upprepas i framtiden. Andra smittspridningskällor kan vara att någon illegalt planterat ut
signalkräftor. En annan spridningskälla KAN vara
att: eftersom det finns många fritidshus nära sjön,
20 – 50 m, kan det finnas en risk att inför en kräftskiva och någon av fritidshusägarna köpt levande
signalkräftor har en eller flera signalkräftor ”smitit”
ur hinken och själv vandrat ned till sjön.
Frågeställningar som kvartstår att besvara:
• Varifrån och varför kom kräftpest till Emten?
• Varför nu och inte tidigare?
• Finns det någon annan förklaring än att signalkräftor orsakade pestutbrottet? T ex genom att
någon planterat ut smittade flodkräftor eller via
smittade redskap, båtar mm?

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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Markanvändningen och Jordarter för Emten resp. Flämsjön

Emten. Strandvegetationen har minskat kraftigt i sjön sedan 1970-talet

Emtens avrinningsområde uppgår till 10, 69 km2.
Markanvändningen inom området består av 24,5 %
jordbruksmark, 5,3 % mosse, 7 % sjö och 63,3 %
skog. Jordartsfördelningen är torv 7,5 %, grovjord
49 % morän 4,5 % och sjö 30 %. Avrinningsområdet påverkas av både dagvatten och enskilda avlopp.
Flämsjön avrinningsområde uppgår till 9,64 km2.
Markanvändningen inom området består av 18,7 %
jordbruksmark, 11,4 % sjö och 69,9 % skog. Jordartsfördelningen är torv 3,7 %, grovjord 43 % morän
27,2 %, tunt jord och kalt berg 14,6 % och sjö11,5
%. Avrinningsområdet påverkas av enskilda avlopp.

Sjöbeskrivning Emten
Emten, ligger i Dalaån Ölandaåns avrinningsområde, är på ca 74 ha med en strandlinjelängd på ca 4,6
km. Det finns två större öar i sjöns östra delar. Emten är den tredje största sjön i Valle och systemets
djupaste. Den har relativt låg konduktivitet. Sjön har
ett mycket klart vatten med liten strandnära vegetation. Kransalger förekommer i Emten och eventuellt
i Rommen. Maxdjupet är ca 21 meter. Emtens norra
och västra stränder sluttar brant ned mot 10 m. Efter
större delen av strandlinjen finns riklig tillgång till
stenbottnar som utgör mycket goda förhållanden för
kräftor. Vid sjöns västra sida förekommer mycket
rikligt med sten i storleken som katthuvuden, dock
med avsaknad med större sten och block. Miljön
med sten i katthuvudstorlek, är mycket lämplig för
kräftor i storleksintervallet 15 – 60 mm dvs. när de
är 1- 3 år. När kräftorna blir större söker de sig mot
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Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

miljöer med större gömslen (sten, block, stockar
mm). Emten avvattnas av uppströmsliggande Rommen. Rommen är en liten sjö som är omgiven av
sankmark. Den har relativt hög konduktivitet och är
förbunden med Emten via en liten bäck.
Enligt ordförande Rolf Pettersson har Emtens
strandvegetation minskat kraftigt sedan 1970-talet.
Under1950-1970-talet fanns en frodig vegetation
mellan Emtens östra strand och de stora öarna. På den
tiden gick det inte att ro genom detta vegetationsbälte.
Även vid den nordvästra delen av Emten vid udden,
fanns rikligt med vass. Idag finns igen vass överhuvudtaget på dessa platser. Orsaken till vegetationens
försvinnande anses vara orsakat av kanadagässens
framfart. Man noterar att kanadagässen biter och bryter av bladvassens blad samt rycker upp hela plantan.
Boende runt sjön har tydligt sett hur vassbältet minskat efter att kanadagässen etablerades i sjön.
Från Fiskeriverkets sjöarkiv finns uppgifter om vattenkemi, förekomst av olika fiskarter, utplanteringar
mm. För Emten finns följande uppgifter från 1935:
siktdjup 3,5 m, kända förekommande fiskarter 1935
var gädda, abborre, sarv, sutare (inplanterad 1924)
och mört. Samma arter förekommer 2012. Emten är
en artfattig sjö med avseende på fiskarter. Brax planterades in 1917 men fanns inte med som förekommande art 1935. Flodkräftor förekom rikligt. Det finns
även uppgifter om genomsnittligt uttag/år, för vissa av
arterna. Varje år fångades 200 kg gädda, 200 kg abborre, 50 kg mört, 25 kg sarv och 800 kg flodkräftor.

Kräftskötselområdet Emten - Flämsjön

Sjöbeskrivning Flämsjön
Flämsjön är 108 ha stor och är mycket flikig dvs.
den har manga små vikar. Strandlinjen är 10,2 km
inklusive öarna. Maxdjup är 22,8 m med medeldjup
om 7,2 m. Flämsjön är en av de större sjöarna i
området. Den har mycket klart vatten och är en av
de djupaste sjöarna. Utloppet ur sjön ligger mitt på
sjöns västra sida. Flämsjöns teoretiska omsättningstid (den tid det tar för sjön att byta allt vatten) är
3,2 år. Sjön har relativt snabbt sluttande stränder,
ca 30 % av Flämsjöns area utgörs av djupintervallet

< 4 m. Se bilaga 4 för djupkarta. Det som är speciellt för Flämsjön är de ”kalkbankar” som tydligt
kan ses i sjön. Förr i tiden användes denna ”kalk”
till att spridas på åkrarna. Via satellitbilder kan
dessa ”kalkbankar” ses mycket tydligt, se bilaga 6.
Strandvegetationen har under åren ökat i betydlig
omfattning i Flämsjön. Som framgår av bilderna har
vegetationsbältet vid ”Badhuset” vid Flämslätt ökat
betydligt mellan 1935 – 2012.

Badhuset vid Flämslätt 1935

Badhuset vid Flämslätt 2012.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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Vid stiftsgården Flämslätt kan man tydligt se de ljusa ”kalkbankarna” lysa igen vattenytan

Bottnarna i Flämsjön utgörs huvudsakligen av mjukbottnar med begränsat inslag av stenbottnar. Stor
sten och stengrund är en bristvara i sjön. Sammantaget har Flämsjön lokalt mycket goda förutsättningar
(strandnära och i anslutning till ”kalkbankarna”) för
flodkräftor meden andra delar sav sjön saknar biotoper för kräftor (mjukbottnar). Sjön har dock extremt
bra förutsättningar vattenkemiskt men har under
lång till visat ha problem med låga syrgasvärden,
framförallt på djupbottnar.
Från Fiskeriverkets sjöarkiv finns följande uppgifter för Flämsjön för 1940: pH 8,0, förekommande fiskarter var gädda, abborre, lake (inplanterad
1931), mört, ruda, sarv, benlöja, ål, flodkräfta och
gers. Nors planterades in 1925 men misslyckades.
Flämsjön var således betydligt artrikare jämfört
med Emten. Dessutom fanns ål. Ål och kräftor är
ett känt fenomen att de har svårt att samexistera.
Ålen konkurrerar ut flodkräftor via predation. Tyvärr
finns inga uppgifter om vilka mängder som fiskades
årligen. Det är oklart om det förekommer ål numera,
det bedrivs inte längre något ålfiske med långrev
eller liknande.
I Lars Kardels rapport om ”Naturreservatet Eahagen, vegetationsförändringar 1950-2005” framgår
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att Flämsjön varit utsatt för sjösänkning. Flämsjön
sänktes en eller annan dm i samband med Sven
Wingquists många dikningsföretag på Remningstorp
mellan 1927 och 1939. Detta noterades av författaren Severin Schiöler, som i Sveriges Natur år 1930
nedskrev följande: ”Här dominerar sjösänkningens
styggelse. Varför sänkningen skett, vet jag inte.
Kanske den nitiske sjösänkaren själv är litet osäker
om saken. Det väsentliga har måhända varit att sjön
kunde tappas ur. Det skälet tycks ofta vara nog för
en rastlös, verksam ande, som smittats av akut sjösänkningspsykos. Vi be bönen för döende och gå tyst
härifrån”. Hur sjösänkningen påverkade Flämsjön
är oklart.
Sjöarna i avrinningsområdet uppströms Flämsjön
är små och uppgifter om kräftförekomst är bristfälliga. Den största sjön uppströms Flämsjön är Rinnaren som är en liten, sumpig sjö. Rinnaren har ett
grävt dike som enda frånflöde. Sjön ligger i mycket
kuperad terräng med skog runtom. pH är drygt 8
och vattnet är humusrikt. Nedströms Flämsjön finns
fyra något större sjöar, Lilla och Stora Ljungsjön,
Acksjön och Fursjön. 2002 hade samtliga sjöar ett
tynande bestånd med flodkräftor. Även Rörsjön, som
ligger i ett biflöde, hade ett tynande bestånd 2002.

Avrinningen sker via Fredtorpsbäcken. Ett tillstånd
för utplantering av signalkräfta i Fredtorpsbäcken
finns nedströms i Götene kommun. Fvof genomförde 2012 ett provfiske bl.a. nedströms Fursjön där
man konstaterade signalkräftor ca 200 m nedströms
Fursjön, vid grusvägen, samt vid en lokal ytterligare
ca 1 km nedströms.
I bevarandeplan för Natura 2000-området klassificeras Flämsjön till. Naturtypen ”Kalkrika oligomesotrofa vatten med bentiska kransalger”. Naturtypen
utgörs av kalkrika sjöar med relativt näringsfattigt
och klart vatten och en vegetation som domineras
av kransalger (Chara, Nitella). Kransalgerna har
normalt kalkutfällningar (knastrar) och bildar ofta
en tät matta som täcker botten och vattenstranden.
Representativa sjöar av typen har klart och neutraltbasiskt vatten. Naturtypen är känslig för påverkan på
hydrokemin (till exempel ökade halter av närsalter,
miljögifter eller andra föroreningar) och hydrologin (till exempel fluktuationer i vattenståndet),
konkurrens från för naturtypen främmande arter
eller fiskstammar och förändrad artsammansättning.
Naturtypen är också känslig för minskning av populationerna hos de typiska arterna. Denna beskrivning
överensstämmer mycket väl på Flämsjön.

Riksintresse
Hela området är av riksintresse för naturvård, kulturminnesvård och rörligt
friluftsliv.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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På vissa lokaler runt Flämsjön finns mycket fina bottnar för
kräftor. Notera det klara vattnet.

Kransalg från Flämsjön, dessa kan förekomma som stora mattor på sjöns botten

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

35

Kräftskötselområdet Emten - Flämsjön

Natura 2000 – område, Eahagen
1997 bildades ett Natura 2000 område där Flämsjön
och Emten ingår. Syftet med Natura 2000-området
är att de naturtyper och arter som finns i området
(se förteckningen nedan) ska bevaras långsiktigt.
Det här området utgör en viktig del i det ekologiska
nätverk av områden som Natura 2000 bygger på. De
viktigaste naturvärdena i området är knutna till den
mycket varierande lövträdsklädda hagmarksmiljön,
som erbjuder livsmiljöer för en lång rad arter, och
till de kalkrika och hydrologiskt mycket speciella
sjöarna.

Natura 2000-området Eahagen.
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Naturtyper och arter som måste bevaras i området:
• Kalkrika oligomesotrofa vatten med bentiska
kransalger
• Kalkgräsmarker (*viktiga orkidélokaler) nedanför trädgränsen
• Artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen*
• Fuktängar med blåtåtel eller starr
• Rikkärr
• Boreonemoral ädellövskog*
• Trädklädd betesmark
• Näringsrik ek eller ek- avenbokskog
• Svämlövskog*
• Dammfladdermus

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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En av ingångarna till naturreservatet Eahagen med Flämsjön i bakgrunden

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Bevarandesyfte för Natura 2000 – området
Bevarandemål för området är att området ska utgöras av kalkrika små sjöar omgivna av ett småskaligt
mosaiklandskap med höga naturvärden knutna till
trädklädda och öppna betesmarker samt till lövskogar. För att skogens mångformighet, med inslag av
gläntor, bryn och jätteträd, skall bevaras är fortsatt
betesdrift en förutsättning.
I bevarandeplanen för Natura 2000-området Eahagen kan man ta del av beskrivningar, syften och mål
för hela området vilket innebär att fokus ligger på
landlevande miljöer.
Enligt Natura 2000 bevarandemål för Flämsjön
framgår att:
• Arealen av naturtypen ska vara minst x (109)
hektar.
• Vattenmiljöerna skall inte vara påverkade av
utsläpp eller smittor.
• Totalfosforhalten ska vara lägre än 25 μg/l
(tillståndsklass 2).
• pH-värdet ska vara högre än 7
(tillståndsklass 1).
• Vattenfärgen får högst ha en absorbans på 0,05
Abs f400/5 eller ett färgtal på högst 25mgPt/l
(tillståndsklass 2).

•
•
•

•

Siktdjupet ska minst vara 5 meter
(tillståndsklass 2).
Vass och flytbladsvegetation får högst täcka x
% av vattenytan.
Förekomsten av typiska kärlväxtarter ska bibehållas eller öka. Därför ska minst 2 av de typiska
kärlväxtarterna y och z förekomma i minst x%
av provytorna.
Förekomsten av typiska algarter ska bibehållas eller öka. Därför ska minst 2 av de typiska
algarterna y och z förekomma i minst x% av
provytorna.

Negativ påverkan: Faktorer som skulle kunna påverka områdets naturvärden negativt är:
• Åtgärder som påverkar sjöarnas hydrologi, till
exempel dikning eller dämning i tillflöden eller
i angränsande våtmarker.
• Spridning av vattenburen smitta, till exempel
kräftpest.
• Läckage av näringsämnen från närliggande
verksamheter.
• Luftburna föroreningar.
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Vattnens status enligt vattenförvaltningen
Ekologisk status

Både Emten och Flämsjön bedömdes 2009 uppnå
”god kemisk status” enligt VISS (VattenInformationsSystem för Sverige). Den hittills utförda kartläggningen har inte kunnat påvisa att statusen i vattenförekomsten är försämrad till följd av påverkan
från miljögifter. Observera att bedömningen är en
expertbedömning och behöver utredas i nästa förvaltningscykel. Den hittills utförda kartläggningen
för båda sjöarna har inte kunnat påvisa att statusen i
vattenförekomsten är försämrad till följd av påverkan från miljögifter.

Både Emten och Flämsjön bedömdes 2009 uppnå
”god ekologisk status” enligt VISS (VattenInformationsSystem för Sverige). Data saknas nästan helt för
sjöarna i Valle Härad, men de har unik bottenfauna,
särpräglad hydrologi och högt pH. De är riksintresse
för naturvård och friluftsliv, ingår i N2000-område
samt naturreservat Höjentorp - Drottningkullen.
Inget talar för att sjöarna inte klarar kraven på god
status, något som stöds av det provfiske som gjorts
i Skärvalången.

Foto: Håkan Emilsson

Kemisk status

Faktaruta - 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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Källförteckning

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Sjöarkiv från Fiskeriverket
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116, 2012.
Bevarandeplan för Natura 2000-område. SE 540088 Eahagen, 2005-08-15
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Bilaga 1
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.

O2

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

O2

O2
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Bilaga 2
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
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
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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.

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.

Bilaga 3
Djupprofil Flämsjön
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Bilaga 4
Förenklad djupprofil Emten
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Bilaga 5
Sattelitbild Flämsjön
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Bilaga 6
Sattelitbild Emten
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Bilaga 7

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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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

