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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

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 Fjällstjärn” med
tillhörande fframtagning av en örvaltningsplan överensstämmer väl med åtgärdsprogrammets mål med
att hindra flodkräftan från utrotning.
I ”Kräftskötselområdet Fjällstjärn” jobbar
Fjällstjärns fiskevårdsområdesförening (fvof) med
dess fiskerättsägare och ortsbor aktivt med att bevara och utveckla sitt flodkräftbestånd med syftet
att bevara och utveckla ett stabilt och fiskbart bestånd med flodkräftor för framtiden. Framtagandet
av ”Kräftskötselområdet Fjällstjärn” finansieras av
Länsstyrelsen i Västar Götaland i samarbete mellan Fjällstjärns fvof och Hushållningssällskapet i
Värmland.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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Framtidsutsikter för flodkräftan
Spridningen av kräftpest mellan vattensystem i Sverige sker genom att människor flyttar signalkräftor
från ett vatten till ett annat. Eftersom det är människor som är orsaken till spridningen av kräftpest
finns stora möjligheter att bevara och skydda ett
flodkräftbestånd, vi tillsammans kan påverka människor och förhindra att detta sker. Spridningen av
signalkräftor mellan vattensystem är icke tillåtet,
de personer som genomför en sådan handling utför
en illegal handling som är straffbart. Kan vi stoppa
den olagliga spridningen av signalkräftor mellan
olika vattensystem är det slut på den absolut största
orsaken till spridningen av kräftpest. Där det finns
ett sådant engagemang ser framtiden mycket ljus ut
för flodkräftan. 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.
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.

Varför flyttar människor signalkräftor
mellan olika vattensystem?
Det finns en uppsjö olika myter om båda flod- och
signalkräftor som ligger till grund till att vissa
människor tror sig veta att signalkräftor är bättre än
flodkräftor – varför är det så?
Nedan följer ett axplock av påståenden om ”kräftor” som ofta var omskrivna och omtalade i en
mängd artiklar och reportage under 1970 - 80-talet.
Tyvärr lever myterna fortfarande kvar.
Signalkräftan växer dubbelt så fort som flodkräftan –
FEL – Flodkräftan växer lika snabbt som signalkräftan vid samma förutsättningar

Foto: Länsstyrelsen i Värmland

Signalkräftan är immun mot kräftpest och drabbas
aldrig av sjukdomen –
FEL – Signalkräftan är kronisk bärare av kräftpest
men är motståndskraftigare än flodkräftan
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Planterar man ut signalkräfta lyckas man alltid och
kan börja fiska redan efter 2-3 år –
FEL – Mer än 50 % av inplanteringarna misslyckas
i längden. Där de lyckas tar det
sedan 5-20 år innan man i snitt får upp 1 kräfta per
bur och natt
Flodkräftan hade ändå utrotats oavsett signalkräftan
–
FEL – Det största hotet mot flodkräftor idag är
spridning av kräftpest på grund av att
människor illegalt flyttar signalkräftor som är bärare
av kräftpesten
Det är hopplöst att plantera ut flodkräfta –
FEL – Ofta lyckas återplantering med flodkräfta
under förutsättning att ingen planterat
ut signalkräftor
Signalkräftan klarar av kallare klimat än flodkräftan
–
FEL – Tvärtom är det flodkräftan som klarar sig
bättre i vårt klimat eftersom den funnits
här i tusentals år och är anpassad till våra förhållanden
En sjö drabbad av kräftpest går aldrig att få pestfri –
FEL – Pestsporerna svälter ihjäl senast ett par veckor efter att de sista smittade kräftorna dött.
Läs mer om myterna på www.krafta.nu
Ovan angivna myter är ett axplock, det finns betydligt fler. Myterna ligger till grund till varför människor flyttar signalkräftor mellan olika vatten, i tron
att de skall skapa sig det ultimata kräftfisket. Sammanfattningsvis är anledningen till varför människor
illegalt planterar ut signalkräftor är:
• Den eviga drömmen om det ultimata kräftfisket
(fiskehistorier)
• Det är lätt gjort (kräftor tål transport)
• Mycket överdrivna förväntningar på signalkräftans
kapacitet (felaktig information-myter om signalkräftans förträfflighet).
Det stora problemet är att nå ut till de personer som
genomför den illegala handlingen. Ofta gör människor detta i oförstånd. Med informativa insatser
kan man nå ut till den breda allmänheten och just
information är det viktigaste verktyget vi har. En
viktig målgrupp att nå ut med budskapet till, är sommarstugeägare som vill skapa sig ett eget kräftvatten
vid sin båtplats eller brygga. Ofta görs detta med just
signalkräftor.

Kräftskötselområdet Fjällstjärn

Faktaruta Signalkräftan
Signalkräftan kommer ursprungligen från Nordamerika och introducerades lagligt i stora delar av södra
och mellersta Sverige från slutet av 1960-talet fram till mitten av 1990-talet. Detta gjordes för att ersätta
flodkräftan där denna drabbats av kräftpest. Man trodde under denna period att det inte gick återintroducera
flodkräftor i en sjö som tidigare drabbats av kräftpest, vilket är ett helt fel. Detta utvecklades senare till en
felaktig myt som numera bl.a. ligger till grund för illegala utplanteringar med signalkräftor. Signalkräftan
är motståndskraftigare mot kräftpest jämfört med flodkräftan, men den är inte immun, vilket är en mycket
vanlig och felaktig uppfattning. Signalkräftor kan dö av akut kräftpest under vissa omständigheter, däremot
dör inte 100 % av beståndet. Det som inte framkom under introduktionen av signalkräftor under 1960-talet
var att den alltid bär på kräftpestsvampen och därför inte ska planteras ut i vatten där flodkräftan kan leva.
I stort sett alla länsstyrelser som haft en minskning av flodkräftbestånden i sina län, anser att det på senare
tid beror på illegala utplanteringar av signalkräftor.

Flodkräfta till vänster och signalkräfta till höger.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

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 att 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 kräft-

fiske. 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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Kräftskötselområdet Fjällstjärn
Fiskerättsägarna i området som berör Fjälltjärnsbäcken, Fjällstjärn, Liverudstjärn och Ballsjön har
gått samman och bildar under 2014 ett kräftskötselområde för att bevara och förbättra de bestånd av
flodkräftor som finns/har funnits i området. Det är
ett eget avrinningsområde vilket mynnar i Laxsjön.
Kräftskötselområdet Fjällstjärn, berör fiskerättsägarna i hemmanen Havden, Fjäll, Björke, TisselskogsLiden och Ulvsrud. Området ingår inte i något
fiskevårdsområde. Mellan fiskrättsägarna råder ett
samfällt fiske vilket innebär att de får fiska inom
avringsområdet samt i Laxsjön, men kräftfisket är
undantaget. Det betyder att varje fiskrättsägare fiskar
kräftor inom det hemman där man äger sin fiskerätt.
Det förekommer flodkräftor i hela området dvs.
Fjällstjärnsbäcken, Fjällstjärn, Liverudstjärn, Ballsjön och mellanliggande vattendrag. Ballsjön ligger högst upp i avrinningsområdet har ett sparsamt
bestånd med flodkräftor som dock har ökat sedan
kalkningen i Ballsjön startade 1985. Kräftfisket har
en lång historia i området, framförallt i Ballsjön,

Fjällstjärn och mellanliggande vattendrag och har
varit en viktig tradition i bygden.
Denna förvaltningsplan ni håller i handen är unik
och speciellt framtagen för området. I samband med
framtagandet av planen har intervjuer/dialog förts
med fiskerättsägare Lars Dimstrand, Göran Dahlén,
Anna-Lisa Dahlén och intressent Anders Niklasson.
Övrig information som ligger till grund för förvaltningsplanen presenteras i källförteckningen.
Information om kräftförande vattendrag vid Laxsjöns östra sida har också sammanställts, det har
däremot inte skett dialog med berörda fiskerättsägare. Tyvärr är avsaknaden av fiskevårdsområdet
försvårande av bildandet av kräftskötselområden.
Syftet med att ta med Laxsjöns östra tillflöden är
att man gemensamt ska arbeta för att säkerställa
fiskbara flodkräftbestånd för framtiden. Det finns en
gemensam och mycket lång historia med flodkräftor
i området, dessutom besitter området mycket goda
vattenkemiska förutsättningar.

Kräftskötselområde Fjällstjärn. Hela avrinningsområdet från Ballsjöns till Fjällstjärnbäcken
mynning i Laxsjön berörs av området.
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En tillbakablick av kräftans utbredning i
tillflöden till Laxsjön i början av 1900-talet.
1916 publicerade E Holmgrens undersökningar av
fiskevatten i Dalsland.
Boken beskriver 638 sjöar och vattendrag i Dalsland under 1901 – 1904. Informationen är väldigt intressant och kan jämföras med hur dessa ser ut idag
samt vilka fiskarter som förekommer idag jmf med
ca 100 år sedan. Kräftor beskrivs i denna bok, vissa
vatten hade t.ex. ”riklig förekomst av kräfta” vilket
ger viktig information om ett vattens kapacitet.
I boken framgår det att det fanns mer eller mindre
kräftor i alla vatten som mynnar i Laxsjön, t.ex.
Stenebyälven, Grann, Iväg, Gäddtjärn, Slångetjärnen, Näverlövstjärn, Kungstjärnet, Taggetjränet,
Gäddetjärn (östra sidan), Bågetjärnet, båda Krokevattnen, Bärvattnet, Flatsjön, Kronjärn, Ögårdstjärn,
Översidetjärn mm. I Laxsjön förekom också ett
bestånd med flodkräftor.

Nulägesbeskrivning av flodkräftbeståndet i
Laxsjöns tillflöden
Det man vet är att det förekommer flodkräftor i
Stenebyälven (2012), Laxsjön och i Nedre Höljen.
För Laxsjön fanns förr flodkräftor vid vissa lokaler,
framförallt där bottnarna inte var täckta av slam, från
pappersbruket. Flodkräftor fiskades under 1970-talet
vid Laxsjöns utlopp på stenbottnar, hur bra kräft-

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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bestånden var historiskt är oklart. Numera finns
sporadiska bestånd i Laxsjön men något aktiv fiske
bedrivas inte nämnvärt. Tyvärr finns ingen samlad
bild över situationen. Bågetjärnsbäcken rinner från
Bågetjärnet till Laxsjön. Enligt uppgifter har det funnits bäckröding och möjligen öring i bäcken. Vid ett
elfiske 1984 fångades dock ingen öring men däremot
ett stort antal flodkräftor, 21 st per 100 m2. I övriga
tillflöden finns liten information tillgänglig om förekomster. Mycket troligt förekommer flodkräftor i
merparten av tillflödena, denna uppfattning grundar
jag på att vattenkemin troligen har varit tillräckligt bra under 1980-talet under försurningsepoken,
numera är vattenkemin mycket god i flertalet undersöka tillflöden utan kalkningsinsatser, se kapitel
Övriga vattenkemiska resultat i olika tillflöden till
Laxsjön för genomförda analyser.

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
Målsättning för kräftskötselområdet Fjällstjärn
•
•
•

•
•
•

Hindra illegala utplanteringar av signalkräftor till området
Hindra spridning av kräftpest
Informationsspridning till fiskerättsägare, sommarstugeägare, badgäster, fiskare mm. med hjälp av
skyltar och broschyrer skall upplysa dem om flod/signalkräftor och riskerna med spridning av kräftpest. Informationsspridningen skall ske framförallt vid platser där människor kommer i kontakt med
vattensystemet t ex vid vägbron över Fjälltjärnsbäcken.
Ha en stabil och tillfredsställande vattenföring i Basllsjöbäcken
Tillsammans med Länsstyrelsen bilda ett skyddsområde för flodkräfta av ”Kräftskötselområdet Fjällstjärn”
Återskapa ett eftertraktat och uppskattat kräftfiske men en ”kräftpremiär” för fiskerättsägarna
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Åtgärdsplan för vidareutveckling av
flodkräftbestånden
Under arbetet med framtagande av förvaltningsplanen för ”Kräftskötselområdet Fjällstjärn” har
fiskrättägare 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. 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 perioden 2014-2017:
1. Skapa ett nära samarbete med Laxsjöns fvof och
Laxsjöns Sportfiskelubb kring kräftfrågor
2. Informationsspridning om flodkräftor och att
förhindra spridning av kräftpest till kräftskötselområdet och Laxsjön
3. Bedriva minkjakt inom kräftskötselområdet
4. Utse en kräftansvarig inom kräftskötselområdet.
5. Det årliga kräftfisket inrapporteras till kräftansvarig
6. Regler för kräftfisket
7. Återskapa den traditionella traditionen med en
kräftpremiär för fiskrättsägarna
8. Provfiska Fjällstjärn, Liverudstjärn och Ballsjön.
9. Enskild biotopvård för kräftor
10. Elfiskeinventeringar av kräftbestånden i
Fjällstjärnbäcken, Liverudsbäcken och Ballsjöbäcken.
11. Säkerställa vattenståndet i Ballsjöbäcken

1. .”Kräftskötselområdet Fjällstjärn” ska
samarbeta med Laxsjöns Sportfiskeklubb i
kräftfrågor

2. Informationsspridning om flodkräftor och
att förhindra spridning av kräftpest
För att förebygga spridning av kräftpest till kräftskötselområdet och Laxsjön är informationsspridning det viktigaste verktyget. Att göra tillfälliga
gäster (även påminna fiskrättsägare, fastboende,
fritidshusägare och övriga ortsbor) uppmärksamma
på att det förekommer flodkräftor inom området och
hur man undviker att sprida kräftpesten.
• Informationsspridning skall ske via informationstavlor placerade på strategiska platser i anslutning till sjö/vattendrag med fakta om kräftor
och hur spridning av kräftpest skall undvikas.
En viktig plats för en omfattande informationsinsats är vid bron över Fjälltjärnsbäcken och vid
utloppet ur Liverudstjärn.
• Spridning av förvaltningsplanen bland fiskrättsägare och övrigt intresserade.
• En kortversion, dubbelsidig A-4, av förvaltningsplanen skall spridas i postlådor för de som
bor i sjöarnas närhet vartannat år för att påminna
och uppmärksamma dem om flodkräftan och
dess hotbild.

Foto: Anders Nyborg

Laxsjöns fiskevårdsområde bildades 1985 och
omfattar sjöarna Laxsjön och Långbrohöljen. Laxsjöns Sportfiskare har arrenderat området ända
sedan det bildades och ansvarar därmed för fiskekortsförsäljning och fiskevård i området. Fis-

kerättsägarna behåller sin rätt att bedriva fiske
inom det vattenområde där fastighetsägaren äger
fiskerätten. Kräftfisket ingår inte i upplåtelsen av
fiskevatten. Anledningen till ett samarbete mellan
Laxsjön och fiskerättsägarna i Kräftskötselområdet är att man delar på samma vatten och är beroenda av varandra. Om någon olagligen planterar
ut signalkräftor eller sprider pest till Laxsjön får
detta ödesdigra konsekvenser för samtliga tillflöden. Sportfiskeklubben sköter den löpande fiskevården och är därmed en mycket lämpliga samarbetspartners för Kräftskötselområdet. Samarbetet
berör informationsspridning, att man gemensamt
informerar om att det förekommer flodkräftor i
Laxsjön och dess tillflöden samt framförallt att
förhindra att människor flyttar signalkräftor till
området.
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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.

3.Bedriva minkjakt inom kräftskötselområdet
Minkjakt inom pågår inte kontinuerlig.
Kräftor utgör ett uppskattat födoinslag åt minken
och mink söker sig med fördel till vattendrag och
sjöar med bestånd av kräftor. För att kräftbeståndet
skall bli så starkt som möjligt i fvo 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.
Minkjakt är viktigt, nedan följer ett exempel på
nyttan med minkjakt: En mink under en kväll/natt
enkelt kan fånga/döda 30-50 kräftor är det enkelt att
räkna ut vilka oerhörda mängder kräftor, en minkfamilj kan fånga under ett år. Ett litet hypotetiskt
räkneexempel: 1 mink som äter 35 kräftor/vecka
fångar/dödar ca 1820 kräftor per år. Det är framförallt stora/könsmogna kräftor minken fångar. En
könsmogen flodkräfta hos en hälsokontrollerad odlare för utplantering, kostar uppskattningsvis 20 kr/
styck. En mink som uppehåller sig flitigt i anslutning
till Stömneälven 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.

4.Utse en kräftansvarig inom kräftskötselområdet.

5. Det årliga kräftfisket inrapporteras till
kräftansvarig
All data som berör flodkräftor inom kräftskötselområdet ska tillställas den kräftansvarige, t ex i
samband med det årliga kräftfisket. Information om
antal, storlek, kön, lokal mm dvs. en sammanställning av årets kräftfiske. Insamlad information skall
sammanställas av kräftansvarig och användas till
uppföljning av 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.

6. Regler för kräftfisket
Kräftfisket skall omges med tydliga rekommendationer, för ett hållbart uttag av flodkräftbeståndet. Men
man måste i framtiden vara flexibel och ha möjlighet
att justera regelverket, om det finns ett behov.
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.
• Fisket skall bedrivas vid flera tillfällen t ex en
helg i början av augusti och en helg i början av
september.

Personen sköter kontakter med myndigheter och
mellan fiskerättsägare/ortsbor mm om frågor som
berör kräftor samt sammanställer och dokumenterar
det årliga kräftfisket och provfiskeresultat.
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skapa den gamla kräftpremiären som avreglerades
1994. Varje fiskrättsägare fiskar där man har rätt till
sitt fiske. Utan regler eller krav kan man om man vill
återskapa den förr så uppskattade kräftpremiären.
Allt bygger förstås på frivillighet. Förslagsvis kan
andra lördagen i augusti kl. 17.00 vara en lämplig
dag. Förr var premiären 2:a onsdagen i augusti eller
7 augusti. Lördagen kan på sikt bli en uppskattad
”hemvändarkväll”.

8. Enskild biotopvård

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

7. Återskapa den traditionella traditionen
med en kräftpremiär för fiskrättsägarna
För att öka intresset bland fiskerättsägarna för att
fiska kräftor, bevarande dem för framtiden samt öka
beståndet, är det viktigt att det görs tillsammans och
under trevliga former. Att skapa en magisk kväll där
de som har rätt till att fiska kräftor samlas runt resp.
sjön, tänder eldar och väntar fram tills kl. 17.00,
innan redskapen åker ut i sjön. Detta för att skapa
en gemensam kväll/natt med fokus på kräftor. Man
har något att vänta på och att förbereda sig inför. En
kväll som lyser upp höstmörkret. Syftet är att åter-

Både Liverudstjärn och Ballsjön saknar fiskabara
bestånd. Mycket troligt är en av orsakerna brist på
bra biotoper. Varje fiskrätts-/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. Ett riktvärde kan vara 1 sten
= 1 kräfta.

9. Provfiska Fjällstjärn, Liverudstjärn
och Ballsjön
Provfiska sjöarna med ca 60 mjärdar för att undersöka kräftorna utbredning och beståndets storlek/status. Provfiskena ska utgöra värdefull information om
det finns behov av att flytta kräftor mellan sjöarna.
Måste förstås godkännas av berörda fiskerättsägare.

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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Bra gömslen för kräftyngel.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

10. Elfiske i Fjällstjärnsbäcken,
Liverudstjärn och Ballsjöbäcken

11. Säkerställa vattenföringen i
Ballsjöbäcken vid Ballsjöns utlopp

Som ett komplement till provfisken i mindre vattendrag har en ny metodik framställts för inventering av kräftor med hjälp av elfiske. Ett elfiske ger
viktig information om beståndets status och åldersfördelning. Skillnaden från ett vanligt provfiske
är att man även fångar kräftor < 7 cm vilket man
inte gör med provfiske med mjärdar. Kan upprepas
varje eller vartannat år för att undersöka beståndets
utveckling. Medel kan sökas av Länsstyrelsen och
elfisket kan genomföras av utbildade konsulter.

Säkerställa att Ballsjöbäcken inte torkar ut vid
lågvatten. Vid utloppet kan enklare stentröskel
anläggas för att fördröja avrinnigen. Om det krävs
större ingrepp krävs samråd och tillstånd från Länsstyrelsen. Oavsett åtgärd bör en dialog föras med
Länsstyrelsen innan för avstämning.

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

Foto: Mats O. Morell
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Fjällstjärn och Fjällstjärnsbäcken
1916 beskrev E Holmgrens Fjällstjärn enligt följande:
”I vedbo härad, Steneby socken. Tillflöde; bäckar
från Lifverudsdtjärn och Sänketjärn. Afflöde; bäck
till Laxsjön. Djup; 4,5 m. Stränder; låga, steniga,
sandiga, gyttja. Vatten; Klarskifvan vid mulet väder 2,5 m, ljus, grumligt. Fiskarter; Abborre, gers,

mört, benlöja, braxen, gädda, lake, ål, kräftor. Fisket
rätt gifvande. Strandvegetation; Gräs, pors, vide;
bottenvegetationen (tämligen riklig): Vass, säf, vattenslinga, knoppsäf, dyfräken, ålnate, gul och vit
näckros, mossa (Hypnun fluitans). Grund finnas.”

Fjällstjärnet.

Beskrivningen stämmer fortfarande. Undantaget
är att sutare numera förekommer. Fjällstjärn är en
grunt och produktivt tjärn med ett likartat djup runt
hela sjön om 3-4 m (maxdjup 6 m). Runt hela sjön
finns mer eller mindre ett bälte med vass som dock
har minskat betydligt sedan slutet av 1990-talet.
Ökningen av vegetation skedde under 1980-talet och
varade under en period fram till slutet av 1990-ta-
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let. Under denna period var det svårt att fiska med
kastspö från land eftersom man fastnade med drag
i vegetation, framförallt nate, så långt som 50 m ut
i sjön. Detta förekommer inte längre. Enligt uppgift finns gott om fisk och en och annan riktigt stor
gädda. Förekommande fiskarter är öring, sutare,
gädda, abborre, björkna, brax (rikligt), benlöja, sarv,
ål (fans förr) och gers. Dammusslor förekommer.

Kräftskötselområdet Fjällstjärn

Foto: Stig Emilsson, Hushållningssällskapet

Nät fiske bedrivs inte i sjön. Förr var det vanligt att
fångade gäddor innehöll kräftor i sina magar. I början av 1990-talet dominerades abborrbeståndet av
s.k. ”tusenbröder”. Detta har försvunnit och numera
finns ett bra abborrbestånd med stor fisk. Under
1980-talet fanns mycket rikligt med sutare, detta
har övergott till av braxen har övertagit numerären
på bekostnad av sutarbeståndet. Engelsmän har av
fiskerättsinnehavare tillåtits fiska i denna fiskrika
sjö och uppskattar verkligen fisket. De metar sarv
(vanligt med fiskar runt 1 kg) och brax. Under en
dag är det vanligt med fångster upp till 100 kg brax!
Under 1950- 1960-talet fanns betydligt mer skog
som växte ända fram till tjärnet, numera är det
öppnare och avverkat. Man ser numera de få stugor

som finns runt sjön, det gjorde man inte dåskogen
stod kvar. Endast ett fåtal hus finns i anslutning
till tjärnet. Strandnära hårdbottnar finns mer eller
mindre runt hela sjön som övergår relativt snabbt
till dybotten. De strandnära hårdbottnarna ger goda
förutsättningar för ett kräftbestånd men är begränsat till djup < 2m. Dessa hårdbottnar ger dessutom
möjlighet till att aktiva biotopvårdsåtgärder kan bli
mycket lyckade. Av Fjällstjärn omgivning, karaktär,
ringa vattendjup och utseende kan man misstänka
att den är näringsrik och att det kan uppstå syrgasproblem. Vid fältbesök den 30 augusti 2013 gjordes
en syrgasprofil med mycket bra resultat, se figur 1.
Sjön uppvisade inga symptom att vara påverkad av
hög näringsbelastning, i det avseendet.

Syrgasprofil genomförd 30 augusti 2013. Djupet var endast 3 m. Syrgas var mycket goda
syreförhållanden från ytan ned till botten.

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 Fjällstjärn
är den allmänna uppfattningen. Uppfiskade gäddor
hade ofta mindre kräftor i magsäcken. En anledning
kan vara att det blev en generell ökning av tillförsel av näringsämnen vilket med risk för syrgasfria
bottnar och att de så viktiga hårdbottnarna täcktes
av vegetationens rötter vilket fick konsekvensen att
viktiga gömslen och bohålor minska för kräftorna.
Under denna period var avrinningsområdet drabbad
av försurningen, i alla fall Ballsjön. Kalkningen
påbörjades 1985 men fick inte önskad effekt efter
kalkningarna 1989. Mycket möjligt finns en kombination av att försurningsskador medförde till klarae
vatten med ökad siktdjup som följd vilket medför
att solstrålar trängde ned på djupare delar, därmed
fick bottenvegetationen fäste på djupare vatten. När
kalkningen efter 1989 fick önskad effekt återställdes
ordningen och vegetationen återgick till ursprunglig
utbredning. Det finns dock inga analyser som stöder
detta men är ett försök till förklaring. Flodkräftbeståndet har även sakta ökat efter denna period.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Enligt E. Holmgren fanns flodkräftor i början av
1900-talet. Från denna tid finns inga beskrivningar
på beståndet eller om det fiskades mycket. Under
1930 – 1940-talet fiskade det kräftor. Mor till AnnaLisa Dahlén Ester Olsson bekräftade detta. Under
1960-1970-talet fanns det rikligt med kräftor, längs
stenstränderna plockade man kräftor med händerna.
Det fanns ett bra bestånd runt hela sjön, framför allt
på de partier där det fanns mer sten. Fångsterna var
jämlika med undantag från Fjällstjärnsbäcken där
det fanns mycket gott om kräftor, men småvuxna.
Av dessa kokades ”kräftsoppa”. Eftersom det är
få fiskrättägare och har så varit, har det aldrig varit
någon stor uppståndelse runt sjön när det var kräftpremiär. De få som fiskade syntes inte så mycket av
men för de få fiskerättsägarna var kräftpremiären
nog så viktigt. Tjuvfiske förekom, framförallt i
Fjällstjärnbäcken.. Man fiskade med 10-20 burar till
husbehov. Kommersiellt fiske förekom inte. Under
1980-talet, då vattenvegetationen började breda ut
sig, minskade kräftbeståndet. Det finns inget provfiske eller fångstsiffror som stöder detta men det

Fjällstjärn med vassbeprydda stränder som till stor del utgörs av hårdbotten. Utlägg av sten och död ved
för skapandet av bon och gömslen för kräftorna kan med fördel placeras på hårdbottnar alldeles utanför
strandvegetationen. Kräftor nyttjar vegetationsbältet vid födosök och hittar snabbt tillbaka till sinagömslen.
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Övre delen av Fjällstjärnsbäcken. Död ved i vatten är mycket bra för kräftorna och övrigt liv i ett vattendrag. Men notera
avsaknaden av sten i vattendraget. Tillförsel av stor sten, död ved mm kommer att öka förutsättningar för kräftorna markant i
Fjälltjärnsbäcken.

led. Fjällstjärnsbäckens kräftbestånd går att utveckla
betydligt mer med så enkla åtgärder som att rulla ut
sten i olika storlekar, gärna stor sten. Tänk även att
placera ut sten i strandkanterna, det är där årsynglen
gömmer sig från de större kräftorna. Arbete kan ske
med ”muskelkraft” och ett järnspett.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Numera fiskas det blygsamt med kräftor av den anledningen att det finns få och intresserade fiskrättsägare och att fångsterna inte är stora.
Eftersom stor del av Fjällstjärns stränder utgörs
av hårdbottnar finns stor utvecklingspotenstal. Med
aktiva strandnära biotopvårdsåtger dvs skapa bon
och gömslen från strandkanten och ut på djup om
ca 2 m (där hårdbotten övergår till mjukbotten) finns
mycket bra förutsättningar för att öka tätheterna. Det
är viktigt att åtgärder även genomförs där vatten
möter land dvs., de områden som årsynglen lever
första sommaren. Vid utloppet och i övre delen av
Fjällstjärnsbäcken noterades gott om kräftor vid ett
fältbesök den 30 augusti 2013. Små kräftor hittades
under stenar lite varstans. Det finns dock ett stort
behov av biotopvård i bäcken, framförallt i den övre
delen. En regel som kan gälla ätt ju större sten i
bäcken desto större kräftor. Vid fältbesöket fanns lite
stor sten i bäcken men låg uppradade på land. Troligen en effekt om det bäcken nyttjats som flottnings-
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Vid samma fältbesök undersöktes även bäcken från
Liverudstjärn, vid dess mynning i Fjällstjärn och
ca 100 m uppströms. Bäcken är dryga metern bred
med mycket klart vatten. Hösten/sensommaren 2013
var mycket torr med låga. Bäcken domineras av
grus/mindre sten, strandnära rötter och död ved.
Liten andel stor sten och djupare partier (> 0,3 m),
betyder att det saknas utrymme för stora kräftor
vilket stämde överrens med kräftorna vi hittade. Vi

hittade dem i anslutning till strandkanterna vid de få
djupare (15-20 cm) delar som bäcken besitter, gärna
ingrävda i strandkanternas lerbankar. Bäcken är liten
och mycket lämplig för öring som reproduktionsyta.
Bäcken är troligt en ”yngelkammare” och tål inte
nämnvärt ett högt fisketryck på större kräftor. Ett
provfiske med mjärdar elternativt ett elfiske riktat
mot kräftor skulle ge värdefull information om beståndets status.

”Liverudsbäcken” med hittat flodkräftan.

”Liverudsbäcken” med en frodig skuggande kantzon. Kanzonens betydelse för bäckens fortlevnad kan inte nog beskrivas. Den
ger skugga, näring (löv, död ved, insekter som ramlar ned mm), renar tillrinnande vatten mm. Om kantzonen avverkas kommer
bäckens flodkräftor och öring mer eller mindre slås ut. Vattentemperaturen kommer öka markant under somrarna när solen
direkt träffar bäcken med ökad algtillväxt som följd.
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Liverudstjärnet (Hallebytjärnet)
1916 beskrev E Holmgrens Lifverudstjärn, (Liverudstjärnet) enligt följande: I Vedbo härad, Steneby och
Tissleskogs socknar. Tillflöde; bäck från Ballsjön.
Afflöde; bäck till Fjälltjärn. Djup; mindre betydligt.
Stränder; merendels låga, steniga, dyiga, odlade
eller beväxta med löf- barrskog. Botten; sten, sand,
dy. Vatten; något mörkt, tämligen klart. Fiskarter;
abborre, gers, gädda, mört, lake, ål, kräftor. Strandvegetationen; Gräs (mad), Pors, al. Bottenvegetationen; (tämligen riklig); Starr, Gäddnate, Notblomster,
Dyfräken, Gul och Hvit Näckros.
100 år senare är det fortfaranade
samma fiskfauna, med undantaget att
sutare och sarv tillkommit. Det förekommer ett mycket sparsamt flodkräftbestånd i tjärnet. Den historiska
utvecklingen av flodkräftorna är något oklar men troligen finns en nära
koppling till minskada tätheter med
försurningens intåg under 1980-talet.
Beståndet har dock inte återhämtat
sig. På senare tid har man inte fått
kräftor i mjärdar. Det har dock inte
gjorts provfisken för att klargöra beståndet utan de fisken som gjorts har
skett i mycket blygsam skala. Man
har sett kräftor vid en stenbrygga
vilket antyder om att det kan finnas
kräftor där det finns bra biotoper.
Vad orsaken till det klena beståndet
är oklart men mycket troligt är bottnarna olämpliga eller har slammat
igen. Att vattenkemin numera är bra
för kräftor bevisar av att i den ca 0,8
km långa Liverudsbäcken, finns ett
mycket rikligt bestånd, fast med dominans av mindre kräftor (< 9 cm).
Biotopvård har utförts i liten skala
genom att tegelpannor tillförts, kräf-

torna har svarat med ökade tätheter. Bäver har skapat
död ved i bäcken vilket medfört till ökad tillgång till
skydd och gömslen där det förekommer riklig med
små kräftor (< 4 cm).
Enligt beskrivningen av Holmgren 1916 bestod
bottnarna av sten, sand och dy vilket indikerar att
det bör ha funnits bra biotoper för kräftor då. Hur
bottnarna ser ut idag är oklart. Maxdjupet är 18 m.
Liksom i Fjällstjärn förekommer Dammusslor i
Liverudstjärnet.

Faktaruta Hur växer en kräfta?
Tillväxten sker genom skalömsningar och tillväxthastigheten bestäms främst av hur många gånger kräftan
hinner byta skal under sommarens tillväxtsäsong. För att uppnå fångstbarhet storlek måste en kräfta byta
skal uppskattningsvis 20 gånger.
Beroende på väderleksförhållandena, och därmed vattentemperaturen, sker kontinuerliga skalbyten hos
kräftor, beroende på kräftans storlek, under perioden maj och fram till början av september. Ju varmare
försommaren är, desto fler skalbyten hinner kräftorna med under tillväxtsäsongen.
Under gynnsamma förhållanden kan ynglen första sommaren ömsa skal upp till 7 gånger och ha en
längd av 2-3 cm i slutet av tillväxtsäsongen. Könsmogna flodkräftor ömsar skal vanligen 1-2 gånger per
sommar. Vid varje skalbyte växer könsmogna kräftor mellan 2 och 8 mm. Små kräftor kan ömsa skal vid
så låga temperaturer som 5°C och könsmogna kräftor kan ömsa skal redan vid 9 – 11°C, medan optimala
temperaturer för skalbyte är 17- 20°C.
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Ballsjön
1916 beskrev E Holmgrens Ballsjön, enligt följande:
I Vedbo härad, Tissleskogs socken. Tillflöde; ringa.
Afflöfe; bäck till Lifverudstjärn. Djup; 8 m. Stränder; omväxlande höga och låga, bergiga, steniga,
sandiga, dyiga, fläckvis odlade, eljes beväxta med
löf- barrskog. Botten; sten, sand, dy. Vatten; klarskifvan vid mulet värder synlig 2 m. brun tämligen
klart. Fiskarter; abborre, gädda, mört, ål, kräftor.
Strandvegetation; gräs, pors, hvitmosseväxter: bottenvegetation; (fläckvis riklig) vass, dyfräken, starr,
notblomster, gäddnate, säf, topplösa, gul och hvit
näckros. Endast smärre hinnkräftor, tämligen talrika. En holme; grund.
I Ballsjön förekommer ett sparsamt bestånd med
flodkräftor men som verkar ha ökat, efter kalkningen
fick önskad effekt 1989. Man får numera kräftor
i nät, men något provfiske har inte genomförts.

Ballsjön
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Eftersom det heller inte bedrivs ett nämnvärt kräftfiske är det svårt att bedöma beståndets utveckling.
I Ballsjöbäcken slogs kräftbeståndet ut i början av
1980-talet, då en omfattande utdikning av bäcken
medförda att den torrlades vid lågflöden. Före utdikningen fanns flodkräftor, i mer eller mindre i
hela den ca 2 km långa bäcken. Numera har utloppet
sakta slammats igen och utdikningseffekten är inte
lika påtaglig. Bäcken är numera sällan helt torr. Vid
en återställning av Ballsjöns utlopp t ex anlägga en
enkel stentröskel, som säkerställer en långsam avtappning kan man återskapa och säkerställa ca 2 km
kräftförande vattendrag. Det är oklart om flodkräftor
förekommer i bäcken.
Balsjöbäcken är 2,0 km lång och hyser mycket
troligt flodkräftor längs hela sträckan.

Kräftskötselområdet Fjällstjärn

Särskilt skyddsvärda vatten
SLU, institutionen för akvatiska resurser (f.d. Fiskeriverket) har klassat hela avrinningsområdet dvs.
Ballsjön, Liverudstjärn, Fjällstjärn med mellanliggande vattendrag ”Nationellt värdefullt” med anledning av förekomst av flodkräfta.

Kalkningsverksamheten inom
avrinningsområdet
Kalkning har bedrivits inom avrinningsområdet sedan 1985 i Ballsjön. Före kalkning noterades flera
pH-värden lägre än 6. Lägsta uppmätta pH är 5,7
(1983-03-02) vilket påverkar ett flodkräftbestånd
negativt. Några uppgifter om biologiska försurningsskador finns inte men mycket troligt påverkade
försurningssituationen avrinningsområdets flodkräftbestånd negativt fram till 1990 då kalkningen gav
negativt.
Motiven för kalkning är att bevara sjöns naturliga
flora och fauna, särskilt med inriktning på den rödlistade arten flodkräfta.
Kalkningen i Ballsjön startade 1985 då 30 ton
kalkstensmjöl 0-1 mm spreds med fordon i sjön.
Åtgärden fick mycket liten effekt och såväl 1988
som 1989 var pH åter under 6. År 1989 skedde
därför en ny kalkning, den här gången med båt och
finare kornfraktioner. Effekten blev betydligt bättre
och fram till 2009 har sjön kalkats vartannat år med

17-19 ton kalkstensmjöl. Från 2009 har kalkgivan
sänkts till 9 ton vartannat år.

Uppföljning av kalkningen
Vattenkemi för Ballsjön finns dokumenterat från
1973. Sedan 1985 när kalkningsverksamheten startades har kontinuerliga provtagningar genomförts.
Från 2004 har prov tagits två gånger per år i utloppet, figur nedan. Varje år görs en genomgång och
ev. revidering av kalkplanerna beroende på hur
pH-målet uppfylls. pH och alkalinitetsvärdena har
vid provtagningstillfällen sedan 1997 visat på bra
vattenkemiska förhållanden för flodkräftor. Som
framgår av diagrammet var de vattenkemiska förutsättningarna dåliga under ca 20 år under perioden
1973 – 1989. Från 1990 har pH inte understigit 6,0.
De senaste dryga 20 åren har haft betydligt bättre
förutsättningar än tidigare.

Analyser av pH och alkalinitet under 40 årsperiodenen 1973 – 2013.

19

Kräftskötselområdet Fjällstjärn

Övriga vattenkemiska resultat i olika tillflöden till Laxsjön
Kent Karlsson, Dal-Långed, har under många år analyserat pH och alkalinitet i bl.a Laxsjöns tillflöden.
I tabellen nedansammanställs analyser för perioden
1987 – 2007. Sammanfattningsvis har samtliga undersökta tillflöden haft mycket goda vattenkemiska
Lokal

förutsättningar för flodkräftor. För Fjällstjärn och
Liverudstjärn syns inga tecken på försurning. Det
var först efter 1989 som kalkningen i Ballsjön gav
önskad effekt.

Datum

pH

Alk.

Lokal

Datum

pH

Alk.

198705
199210
199210
200211
200711
Liverudstjärn
198705
199210
199210
200211
200711
Dammtjärnsbäcken 198705
199210
199710
200211
200711
Smedserudsbäcken 198705
199210
199710
200211
200711

6,7
6,6
6,7
6,9
6,7
6,6
6,7
6,9
6,7
6,9
6,7
6,5
6,4
6,8
6,4
7,1
6,9
6,7
7,2
6,7

0,09
0,09
0,1
0,12
0,1
0,07
0,07
0,14
0,1
0,14
0,08
0,05
0,08
0,1
0,08
0,14
0,1
0,13
0,35
0,13

Taggetjärnsbäcken

198705
199210
200211
200711
198705
199210
199710
200211
200711
198705
199210
198705
199210
198705
199210

6,7
6,9
6,6
6,7
6,7
6,9
6,7
7,2
6,8
6,7
7,2
7
7,6
7
6,7

0,08
0,08
0,08
0,07
0,35
0,11
0,13
0,35
0,19
0,37

Fjällstjärn

Bågetjärnet

Låbyälven
Kusehålsbäcken
Kronetjärn

0,3
0,45
0,05

Fakta - Försurningens påverkan på flodkräftor
Flodkräftan är mycket känslig för lågt pH. Kräftor påverkas redan då pH faller under 6 och i gravt sura
vatten saknas flodkräfta helt. Denna känslighet gäller framförallt de yngsta stadierna i livscykeln. Redan
vid pH-värden mellan 5,6 och 5,8 har fysiologiska störningar noterats på rom och yngel med ökad dödlighet som följd. Vid romläggning som sker under hösten medför surt vatten att rommen inte kan fästa på
undersidan av honans stjärt på normalt sätt. Efter kläckningen av rommen har kräftynglen ett stort behov av
att snabbt förkalka sitt skall. Detta sker genom att kalcium tas upp från det omgivande vattnet via gälarna.
Denna process är mycket pH-känslig beroende på att lågt pH hindrar upptaget av kalcium. Vid pH-värden
under 6 är kalciumupptaget reducerat och vid pH 5 är det i stort sett helt blockerat. Samma förhållande gäller för vuxna kräftor, där skalömsningen utgör det skede i livscykeln då känsligheten för lågt pH är störst.
De vattenkemiska förhållandena påverkar kräftorna olika kraftigt under olika delar av kräftans livscykel.
Det är alltså viktigt att ta hänsyn till vilka förhållanden som råder då kräftan är som känsligast. Tre perioder
under året kan nämnas som speciellt avgörande för utvecklingen av ett kräftbestånd:
1. Vid parning och romsättning (september-november). Förhållandena vid befruktningen (romsättning)
och de närmast veckorna därefter är helt avgörande vad gäller utgången av nästkommande års årskull.
2. Kläckning av rommen och ynglens första skalbyte (mitten av juni – juli). Första skalbytet för ynglet
sker ungefär 1-2 veckor efter att rommen kläckts.
3. Veckan före, under samt ca två veckor efter skalbyte.
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Minkjakt
Mink förekommer inom området men det är oklart
i vilken omfattning. Minkjakt pågår tyvärr inte
kontinuerligt i området. Minken kan ställa till med
ordentlig skada i de små vattendragen i området.
Eftersom de är små och grunda är kräftorna enkla
byten för minken. Framförallt är det kräftor > 6-7
cm som är mest eftertraktade, vilket innebär att det
är könsmogna kräftor som först försvinner. Saknas
könsmogna kräftor blir yngelproduktionen därefter.

Närmast kända signalkräftbestånd
Signalkräftor finns i Upperudsälven både uppströms
och nedströms Laxsjön. Närmast kända signalkräftbestånd uppströms är i Stora Le/Foxen. Det finns
inga uppgifter om att de förekommer i Lelång,
däremot finns uppgifter om sporadiska flodkräftbestånd. Avståndet till signalkräftorna uppströms
är flera mil och utgör därmed inget hot. Däremot är
det av största vikt att det inte sker olagliga utplanteringar med signalkräftor i de stora tillflödena Lelång,
Bengtsbrohöljen, Iväg eller Svärdlång. Nedströms
är närmaste lokalen med signalkräftor betydligt
närmare. Vid Åklång, ca 10 km nedströms Laxsjön,
finns signalkräftor. Det är oklart i vilken omfattning.
Dessa kan inte av egen kraft påverka Laxsjön. Det
finns 2 kraftstationer vid Dalslånged som hindra en
naturlig spridning uppströms.
Det finns signalkräftor i Ärr och Ånimmen (annat
avrinningsområde) men är ofarligt för Kräftskötselområdet, så till vida att inte någon person hämtar
signalkräftor från Ärr och olagligen planterat ut i
Kräftskötselområddet/Laxsjön. Problemet är att ju
närmare signalkräftorna finns desto större risk att
människor flyttar signalkräftor mellan olika vatten.

Risken för spridning av kräftpest till
kräftskötselområdet
Pestutbrott i Lelång i 2002
Laxsjön avvattnas av bl.a Lelång via Bengtsbrohöljen, 2003 pestförklarades Lelång och Ärtingen. Vad
som föranledde pestutbrottet är oklart. Hur mycket
flodkräftor som förekom i Lelång före utbrottet är
också oklart. Men konstigt nog nådde kräftpesten
aldrig Laxsjön. OM så hade varit fallet hade högst
troligt även flodkräftorna i Fjälltjärnsbäcken smittats
och därmed troligen bestånden uppströms också.
Flodkräftor har förekommit kontinuerligt i Laxsjön
sedan 1980-talet efter att de varit mer eller mindre
borta under lång tid, vilket bevisar att pesten aldrig
nådde Laxsjön. Troligen fanns det ett magert eller endast lokala flodkräftbestånd i södra delen av
Lelång vid inloppet i Bengtsbrohöljen och/eller att
det inte förekom flodkräftor i Bengtsbrohöljen som
kunder föra pesten vidare till Laxsjön och sedermera
Fjällstjärnsbäcken. Se faktaruta för kräftpestens
smittspridning.
Det finns dokumenterade registrerade pestutbrott i
anlutning till Laxsjön, inte ens under 1950-1970-talet då smittspridningen var omfattande i andra delar
av länet. Mycket troligt var pestutbrottet 2003 i Lelång det första kända utbrottet i Laxsjöns närhet. Det
bevisar att största risken med att tillföra kräftpest till
området är framförallt olagliga utplanteringar med
de pestbärande signalkräftorna.

Signalkräfta med svarta melaninfläckar troligen orsakat av kräftpest.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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Kräftpestens hotbild mot kräftskötselområdet
Risken för spridning av kräftpest in i kräftskötselområdet bedöms som relativt stor. Bedömningen
grundar sig på att Fjällstjärnsbäcken mynnar i Laxsjön. I Fjälltjärnsbäcken finns ett bra bestånd med
flodkräftor och i Laxsjön förekommer flodkräftor.
Om smittan når Laxsjön kommer även Fjälltjärnsbäcken drabbas och en smittspridning kan ske uppströms i kräftskötselområdet. Eftersom Laxsjön är
en stor sjö med mycket mänsklig aktivitet och
bebyggelse (fritidshus) är risken påtaglig för att en
person, olagligen planterat ut signalkräftor i Laxsjön
och på så vis sprider kräftpesten. Givetvis är Ballsjön säkrast utifrån spridning av pesten nedströms
ifrån.
Ju större mänsklig aktivitet runt ett vatten (campingplatser, fritidshus, permanensboende, badplatser
mm) innebär större risk att människor sprider kräftpesten. Smittspridningen (olovlig utplantering av
signalkräftor) kan ske i okunskap, omedvetet eller
högst medvetet Man flyttar signalkräftor ovetandes
att den sprider kräftpesten. Därför är det så viktigt
att det finns ett samarbete mellan ”Kräftskötselområdet” och Laxsjöns Sportfiskeklubb och Laxsjöns
fvof för gemensam informationsspridning. Det är
viktigt att berätta att det finns flodkräftor och att
man värnar om dessa och det tillhörande kräftfisket.
Syftet med informationsspridningen är att förhindra

olaglig utplantering av signalkräftor. Detta gäller
för övrigt för samtliga tillflöden till Laxsjön. Fiskerättsägare och ortsbor tillsammans kan bidra till
att minimera riskerna för spridning av kräftpest via
informationsspridning. Att det uppehåller sig eller
bor människor i anslutning till vattnen utgör en resurs i form av att man tillsammans kan hålla uppsikt
över kräftskötselområdet och utgöra informationsspridare.
Övriga hotbilder utgörs om fiskutsättningar blir
aktuellt i Laxsjön eller inom kräftskötselområdet.
Inför en fiskutsättning måste man få garantier från
fiskodlaren att det inte förekommer pestsporer i vattnet, som medföljer fiskleveransen. Om inte fiskodlaren kan garantera smittfritt vatten skall man noga
överväga att avbryta utplanteringen.
En ytterligare risk för smittspridning är om någon
av oförstånd t e x i Laxsjön sumpar signalkräftor
inom inför ett ”kräftkok”. Detta har hänt i andra
sjöar/vattendrag och kan vara en potentiell spridningskälla av kräftpest, trots att ingen signalkräfta
smiter från sumpen.
Sammanfattningsvis: Det absolut största hotet
mot att kräftpesten sprids till ”Kräftskötselområde
Fjällstjärn” är av att människor olagligen planterar
ut signalkräftor i kräftskötselområdet eller i Laxsjön
och därmed permanenterar kräftpest.

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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Vattnens Ekologisk status i avrinningsområdet enligt vattenförvaltningen

Kartan visar den Ekologiska klassningen av vattenförekomsterna. Kräftskötselområdet Fjällstjärns avrinningsområde har
grön markering vilket uppfyller ”God ekologisk status”

Motivering och metod för bedömningen av ekologisk status för resp. sjö/vattendrag
Hela ”Kräftskötselområdet” bedömdes 2013 uppnå
”God Ekologisk Status”. Bedömningen baseras på
att både vattenkvaliten och hydromorfologin motsvarar God status. Biologiska data saknas. Laxsjön
bedömds dock till ”Måttlig ekologisk status” med

bedömningen ”Förändrad hydromorfologi genom
fysisk påverkan utslagsgivande för bedömningen.
Flertalet av de största vattendragen som rinner till
Laxsjön samt utloppet har definitiva vandringshinder”.
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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
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2007:21
SLU, arkiv, pesttabeller för Västra Götaland
Kalkningsplan ”Ballsjön 195AO”, Länsstyrelsen i Västra Götalnd, 2011.
Examensarbete i Vattenbruk, Flodkräftans biologi och status i fyra sjöar på Ulvöarna, Av Marie Eriksson och
Jonas Lundström, SLU, Skoglig magister 01/05
Värdefulla sjöar och vattendrag i Västra Götalands Län.
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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

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

