Kräftskötselområdet Fjällstjärn
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. Ballsjön,
Liverudstjärn och Fjällstjärn utgör tre av dessa lokaler i
Sverige där flodkräftor fortfarande förekommer. Arten har
i huvudsak minskat till följd av kräftpest som drabbade
Sverige 1907. I dagsläget sprids kräftpesten huvudsakligen
genom olagliga 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.
”Kräftskötselområdet Fjällstjärn” omfattar Ballsjön, Liverudstjärn, Fjällstjärn och Fjällsälven. Man vet att flodkräftor
förekommit i systemet sedan början av 1900-talet, exakt
hur länge är oklart. Området har aldrig drabbats av kräftpest. 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
Fjällstjärnsbäcken och har varit en viktig tradition i bygden.
Under 1930 – 1940-talet fiskade man kräftor. Under
1960-1970-talet fanns det rikligt med kräftor, framförallt
längs stenstränderna. Fångsterna var jämlika med undantag
från Fjällsälven där det fanns mycket gott om kräftor, men
småvuxna. Av dessa kokades ”kräftsoppa”. Numera fiskas
det blygsamt med kräftor i hela systemet, fångsterna är inte
är stora. Visst, man får ett kok men inte så mycket mer. Med
aktiva biotopvårdsgärder, finns stora möjligheter att utveckla
ett bra fiskbart bestånd i hela systemet.
I ”Kräftskötselområdet Fjällstjärn” arbetar fiskerättsägarna aktivt med att bevara och utveckla sitt flodkräftbestånd
med syftet att återskapa ett stabilt och fiskbart bestånd
med flodkräftor i framtiden. Framtagandet av ”Kräftskötselområdet Fjällstjärn” finansieras av Länsstyrelsen
i Västra Götaland i samarbete mellan fiskrättsägare och
Hushållningssällskapet i Värmland. Denna information är
unik och speciellt framtagen för avrinningsområdet och är
en kortfattad version. En mer detaljerad förvaltningsplan
finns att ladda ned via www.raddaflodkraftan.se under fliken ”Bildade kräftskötselområden i Dalsland”.

Vad är ett kräftskötselområde med tillhörande
förvaltningsplan?
Att bilda ett kräftskötselområde med tillhörande förvaltningsplan är ett arbetssätt för att tillsammans med
fiskerättsägare, fvof, ortsbor, fiskare, myndigheter mm att
aktivt arbete med bevara och utveckla sitt eget lokala flodkräftbestånd. Kräftskötselområdet är ett specifikt utpekat
område där flodkräftor förekommer och har mycket goda
förutsättningar för ett framtida kräftfiske.

Målsättning för Kräftskötselområdet Fjällstjärn är att:
•
•
•
•
•

Förhindra spridning av kräftpest och olagliga utplanteringar av signalkräftor till området
Informationsspridning med hjälp av skyltar och
broschyrer om flod/signalkräftor och riskerna med
spridning av kräftpest.
Ha en stabil och tillfredsställande vattenföring i
Ballsjöbäcken
Tillsammans med Länsstyrelsen bilda ett skyddsområde för flodkräfta av ”Kräftskötselområdet
Fjällstjärn”
Återskapa ett eftertraktat och uppskattat kräftfiske
men en ”kräftpremiär” för fiskerättsägarna

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 Fjällsälven finns
ett bra bestånd med flodkräftor och i Laxsjön förekommer
flodkräftor. Om Laxsjön drabbas av kräftpest kommer även
Fjällsälven 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 planterar ut signalkräftor i Laxsjön och på så vis sprider kräftpest. Signalkräftor finns i Upperudsälven både uppströms och nedströms
Laxsjön. Närmast kända signalkräftbestånd uppströms, är
i Stora Le/Foxen i Värmlands län. 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 Laxsjöns tillflöden Lelång, Bengtsbrohöljen, Iväg eller Svärdlång. Nedströms
är närmast kända lokalen vid Åklång, ca 10 km nedströms
Laxsjön. Det är oklart i vilken omfattning. Dessa kan inte
av egen kraft påverka Laxsjön. Det finns 2 kraftstationer vid
Dalslånged som hindrar en naturlig spridning uppströms.
Sammanfattningsvis utgörs det största hotet för spridning
av kräftpest till Kräftskötselområdet av att människor aktivt
sprider kräftpest framförallt till Laxsjön.

Åtgärdsplan för vidareutveckling av flodkräftbestånden
Under arbetet med framtagande av förvaltningsplanen 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 åtgärdsförlagligger 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
3. Bedriva minkjakt inom kräftskötselområdet
4. Utse en kräftansvarig inom kräftskötselområdet.
5. Det årliga kräftfisket inrapporteras till kräftansvarig
6. Regelverk för kräftfisketet
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 Fjällsälven,
Liverudsbäcken och Ballsjöbäcken.
11. Säkerställa vattenståndet i Ballsjöbäcken
Den fullständiga förvaltningsplanen ”Kräftskötselområdet
Fjällstjärn” samt övrig information om kräftor kan ni läsa
på www.raddaflodkraftan.se under fliken ”Kräftskötselområden i Dalsland”.
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