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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. Det största hotet mot arten idag är
den kräftpest som drabbade Sverige 1907. I
dagsläget sprids kräftpesten främst genom
illegala utsättningar av signalkräftor, som alltid
är bärare av kräftpest. Människor som olagligen
sprider pestbärande signalkräftor, utgör det
absolut största hotet mot flodkräftorna inom Kräftskötselområdet Rävmarken. På grund 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. För att förhindra den oroväckande
utvecklingen tog F.d. Fiskeriverket och Naturvårdsverket tog fram ett åtgärdsprogram
”Åtgärdsprogram för flodkräfta 2008 - 2012” inom ramen för det nationella arbetet med hotade arter.
Bildandet av ”Kräftskötselområdet Rävmaken” med tillhörande förvaltningsplan överensstämmer väl
med åtgärdsprogrammets mål med att bevara och utveckla bestånden med flodkräfta i Sverige.
I ”Kräftskötselområdet Rävmarken” jobbar Rävmarkens fiskevårdsområdesförening (fvof) med att
bevara och utveckla sitt flodkräftbestånd med syftet att återskapa ett stabilt och fiskbart bestånd i
framtiden. Framtagandet av ”Kräftskötselområdet Rävmarken” finansieras av Länsstyrelsen i Västra
Götaland i samarbete mellan fvof och dess fiskrättsägare. Denna version av Kräftskötselområdet
Rävmarken är en andra version. Första versionen utkom 2007 som sammanställdes av Christian
Åberg, Thorsson & Åberg Miljö Vattenvård AB, på uppdrag av Interregprojektet Astacus.

Stora Ulvattnet, september 2019
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Stina vore det inte roligt att plantera de här
signalkräftorna vid vår brygga?

Men morfar, signalkräftor! Jag trodde det
var flodkräftor. Nu sprider vi ju kräftpest
till sjön!

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 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. I ett senare skede kan man bilda ett skyddsområde för flodkräfta som sker i
samarbete mellan fvof och Länsstyrelsen.
5

Kräftskötselområdet Rävmarken
”Kräftskötselområdet Rävmarken”
omfattar Rävmarkens fvo med
sjöarna/tjärnarna Fredriketjärn,
Främstetjärn, Holmvattnet, Mellomtjärn,
Korsvasstjärn, Stora Ulevattnet, Lilla
Ulevattnet, Rösvattnet, Mäfällingen,
Husetjärn, Sörskottetjärn, Gäddevattnet
m f mindre sjöar samt vattendragen
Getbroälven, Älgemoälven m.fl.
1991 bildades Rävmarkens fvof med
syftet att få till kalkning av vattnen för att
återetablera flodkräfta och att försöka få
till en öringstam. Fvo består av ca 50
fastigheter med ett 70-tal ägare.
Denna förvaltningsplan är speciellt
framtagen för Rävmarkens
kräftskötselområde. I samband med
framtagandet av planen har
intervjuer/dialog bl.a. förts med
fiskrättsägarna Per-Åke Karlsson, John
Saga m.fl. Övrig information som ligger till grund för planen presenteras i källförteckningen.
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Återintroduktion/flytt av flodkräfta 1993 – 2004 samt öring
Under 1992–1997 genomfördes återintroduktioner av flodkräftyngel i Rävmarksälven och
Älgemoälven inom ramen för biologisk återställning i kalkade vatten.
Årligen planterades 6000 yngel (ca 20 mm) och som fördelades jämt mellan Rävmarksälven och
Älgemoälven. Totalt utplanterades 30 000 yngel under perioden 1994–1996 i Rävmarksälven och
Älgemoälven. Ynglens levererades av KROAB och Rune Svensson, Lane-Ryr. 1997 skedde en
ytterligare återintroduktion som fördelades med 5400 yngel Rävmarkstjärnet och 600 i Älgemoälven.
1 juni 2006 sattes 80 st rombärande honor ut i kläckbackar i Getbroälven. En månad senare 2 juli, var
kläckningen klar och ynglen hade lämnat honorna som sattes ut nedströms kläckplatsen. 14 augusti
2006 sattes 50 hanar från provfiske i Rävmarksälven ut på samma plats. Mellan 1996–2004 flyttades
flodkräftor från provfiske till nya lokaler uppströms Holmvattnet, Kvarndammen Holmvattnet,
Ulvattnet och Getbroälven.

Återintroduktion med årsyngel som är ca 20 mm. Ynglen levereras i ca 20 cm långa rör med ett nät i vardera ända. I varje rör får
det plats ca 200 yngel.

Även öring har flyttats till Rävmarksälven och Älgemoälven. 15 juli 1998 fördelades 50 öringar mellan
vattendragen. Öringen hämtades från Pickerudsälven. 25 juli 2000 hämtades ytterligare 65 öringar
från Pickerudsälven, 30 öringar sattes ut i Rävmarksälven och resten i Älgemoälven.
I augusti 2006 genomförde Christian Åberg ett elfiske i Rävmarksälven. Elfisket fick avbrytas då
kräfttätheterna var så höga och kräftorna tog stryk. Endast 1 öring kunde återfångas. Elfisket 2006
visade på höga tätheter av flodkräftorna vilket visade att återintroduktionerna var lyckades.
21 augusti 2012 planterades 1000 öringar från Västra Silen ut i Rösvattnet, detta har dock gett dåliga
återfångster. I maj 2018 genomfördes biotopvårdsåtgärder i Rävmarksälven i form av att tillföra död
ved samt sten/block återfördes efter flottledsrensningar.
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Målsättning för Kräftskötselområdet Rävmarken”













Återskapa den förr så uppskattade kräftfiskepremiären.
Hindra illegala utplanteringar av signalkräftor till området
Hindra spridning av kräftpest
Sprida information till sommarstugeägare, badgäster, fiskare mm. om flod/signalkräftor
och riskerna med spridning av kräftpest till Rävmarkens fvo, med hjälp av
förvaltningsplanen
Ha en god beredskap inför ett tänkbart pestutbrott i syfte att stoppa pesten där det är
möjligt.
Öka kunskapen bland ortsbor och fiskerättsägare om flodkräftor.
Ha en fortsatt stabil och tillfredsställande vattenkvalité
Säkerställa att det finns goda biotoper för flodkräftor i både vattendrag och sjöar.
Att det ska bedrivas ett uppskattat återkommande kräftfiske.
Bedriva minkjakt
Flytta kräftor inom fvo för att optimera kräftbeståndet i hela området, där det finns
förutsättningar
Tillsammans med Länsstyrelsen bilda ett skyddsområde för flodkräfta av
”Kräftskötselområdet Rävmarken”

Närmast kända förekomsten med signalkräftor
Signalkräftor är förekommer i Stora Le, exakt hur nära de förekommer Strömmeviken är oklart. Vi vet
att de finns i Rörviken i norr medan i söder är det oklart hur nära de befinner sig. Det finns inga kända
fångster från Strömmeviken. Strömmeviken provfiskades 2004 av Hushållningssällskapet i Värmland
med 10 mjärdar i anslutning till kraftstationen, då kunde inga signal- eller flodkräftor påvisas. Om
signalkräftor skulle spridas till Strömmeviken, kan de inte av egen kraft vandra upp genom gamla
huvudfåran, till Husestjärn.

Strömmeviken, Stora Le, nedströms kraftstationen vid Strömmen. Bilden till höger visar den ursprungliga
huvudfåran från Husetjärn.

Kräftmannen AB
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Risken för spridning av kräftpest till kräftskötselområdet
Det absolut största hotet med spridning av
kräftpest till kräftskötselområdet utgörs av
illegala utplanteringar med signalkräftor
direkt i vattendragen, sjöarna eller
tillflödena. Illegala utplanteringar kan man
delvis förebygga med informationsinsatser
till sommarstugeägare, ortsbor och
fiskerättsägare.
Den största spridningsvägen till fvo torde
vara via flyttning av signalkräftor från Stora
Lee till Husetjärn. Alt om signalkräftor
etablerar sig i Strömmeviken kan minsk
teoretisk flytta signalkräftor till Husetjärn.
Det finns inga övriga platser inom området
där man kan anta att vatten från andra
avrinningsområde kan tillföras, t ex
kommunala badplatser, kanotleder mm.

Exempel på spridning av kräftpest vid utplantering av fisk.
Risken är mycket stor till spridning av kräftpest när 2–3 m3
vatten spolas ut i ett vattnen. Fiskodlaren måste garantera att
vattnet i behållaren inte är smittat av pest och/eller att de kan
garantera att det inte förekommer signalkräftor i det vatten där
fisken odlas.

En möjlig spridningsväg av kräftpest är via fiskutsättningar, om de sker direkt i t ex Rävmarksälven
eller Älgemoälven. Inför en tänkbar fiskutsättning i vattendragen måste man få garantier från den
levererande fiskodlaren att det inte förekommer pestsporer i medföljande vatten, som oftast innehåller
flera m3 vatten. Om inte fiskodlaren kan garantera smittfritt vatten skall man avstå fiskutsättningen.
Som framgår av den schematiska figuren nedan utgör fiskutsättningar och hantering av betesfisk en
större hotbild för spridning av kräftpest jämfört med redskap och fiskeutrustning. Om det blir aktuellt
med en fiskutsättning i framtiden måste man få garantier från den levererande fiskodlaren att det inte
förekommer pestsporer i det vatten som medföljer fiskleveransen. Oftast kommer fiskarna i kar med
flera m3 vatten. Om inte fiskodlaren kan garantera smittfritt vatten.

Figur 1. En schematisk bild som beskriver hotbilden med att
sprida kräftpest till Kräftskötsel
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Informationsskylt längs en sjö för att
uppmärksamma besökare att det finns
flodkräftor i sjön och uppmaning till
försiktighet för att förhindra spridning
av kräftpest till sjön

Åtgärder vid ett tänkbart pestutbrott
Spridning av ett akut pestutbrott som sprids uppströms i ett vattendrag kan stoppas vid ett
vandringshinder eller i sträckor med inga eller mycket få kräftor. I Husetjärn finns ett bestånd med
flodkräftor och i Rävmarksälven är det ett mycket bra bestånd. Detta innebär att en ev. smitta som t ex
bryter ut i mynningsområdet Strömmeviken/Husetjärn kommer spridas uppströms. Kräftpesten
skulle vid ett sådant scenario spridas sakta uppströms i Husetjärn via att smittade flodkräftor sprider
pesten till friska flodkräftor och för därmed pesten sakta uppströms via Rävmarksälven till dammen
vid utloppet ur Rövattnet. Denna process skulle kunna ta 1 – 2 år innan kräftorna är utslagna. Smittan
kan av stoppas av sig själv vid dammen vid Rösvattnet eller i områden med avsaknad av kräftor.

Vid dammen är det den enda lokalen där man kan vidta aktiva åtgärder för att stoppa spridningen då
det är möjligt att tillfälligt strypa vattenföringen totalt. En metod är att försöka skapa en kräftfri zon
med hjälp av släckt kalk, Ca(OH)2, syftet med denna åtgärd är att döda allt liv (inkl. fisk och kräftor) i
en begränsad sträcka på 20 – 50 m. Åtgärder kräver stillastående vatten under 2 – 3 dygn, för att
bibehålla ett så högt pH som möjligt (pH 11-12), för att få full effekt. Kalken blandas i en vattenkanna
och sprids i varje utrymmen mellan sten/rötter, håligheter där kräftor kan tänkas uppehålla sig. Det
har visat sig att fisk är mycket känsliga mot pH-höjningen med kräftorna är betydligt tåligare. Stryper
man vattnet vid Rösvattnet är det möjligt att genomföra en kalkning nedströms och direkt uppströms
dammluckan. Kalkningen upprepas med jämna mellanrum under 2–3 dagar. Åtgärden måsta
förankras med Länsstyrelsen och tillstånd måste sökas om det blir aktuellt.

Kräftmannen AB
Västansjö 79 686 94 Rottneros I Telefon 0708-290923 I tomas@kraftmannen.se I Org.nr. 559098–0065
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Normalt stoppas en pesthärd vid ett vandringshinder (smittade flodkräftor kan inte vandra uppströms
och sprida pesten till friska kräftor). Dock kan det vara viktigt att tänka på att i samband med ett
pestutbrott kan andra djur bidra till att sprida pesten. Till exempel i samband med ett utbrott hittar
mink eller fågel enkelt halvdöda och infekterade kräftor. Tex en mink kan helt enkelt bära med sig
kräftorna uppströms och förbi vandringshindret och på så sätt har smittan förts vidare uppströms.
Istället för att använda släcka kalk kan man intensivt elfiska upprepande gånger ca 20 – 30 m
nedströms dammen och direkt uppströms dammen, i kombination med intensivt kräftfiske och att
man i samband med elfisket letar efter kräftor med vattenkikare, vilket visat sig vara effektivt. Även
med denna metod är syftet är få en sträcka som saknar kräftor, således kan inte smittan spridas
uppströms. Förebyggande åtgärder med information är det absolut viktigaste åtgärden för att till varje
pris förhindra att spridning av pest sker till området.
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Plan för bekämpning av ett akut kräftpestutbrott
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Bygg upp en beredskap för att möta en kräftpest. Man skall veta var och hur vi skall bedriva
arbetet.
Vid upptäckt av döda kräftor, tag kontakt med Länsstyrelsen för att skicka kräftorna på analys.
Om man inte får kontakt omgående, spara kräftorna och frys i den eller konservera dem i trödsprit.
Kartlägg/dokumentera var och när döda flodkräftor hittats samt bedömning hur länge de varit
döda. Mycket viktigt att kartlägga var/när flodkräftorna levde. Kartläggning av levande/döda
flodkräftor är viktig information för att bedöma var och när utbrottet började. Detta för senare
provfisken för att utreda om orsaken var olaglig utplantering av signalkräftor eller av annan
orsak.
Möte i fvof för avstämning, synkronisering och arbetsfördelning.
Kartlägg de vandringshinder (och ev. andra lämpliga platser) som finns. Beroende på var
utbrottet började. Sker utbrottet i t ex Rösvattnet kan man inte rädda sjön och nedströms
liggande vatten men väl uppströmsligande vatten.
Tag fram en åtgärdsplan för de olika platserna efter de förutsättningar som finns på resp.
plats.
a. Skyltning och förebyggande arbete
b. Kalkning/elfiske/utrotningsfiske för att skapa kräftfri zon
c. Minkhinder/fångst. (När kräftorna tar slut flyttar minken med pestfronten!?). Finns
bäver i närheten? Förebyggande arbete är mink- och bäverjakt.
Skaffa tillstånd från Länsstyrelsen för kalkningsåtgärder, elfisken mm.
Sumpning av flodkräftor för tidigt varsel.
Vid utbrott
a. Kalka, elfiske för kräftfri zon genast och vid de nedersta/närmsta vandringshindren
alt. klipphällar mm
b. förklara vattnen som pestsmittade (Länsstyrelsen)
c. skylta
d. montera minkhinder och fällor.
e. Övriga åtgärder enl. plan
f. Följ utvecklingen noga och arbeta med stor framförhållning.

Kräftmannen AB
Västansjö 79 686 94 Rottneros I Telefon 0708-290923 I tomas@kraftmannen.se I Org.nr. 559098–0065
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Fakta och historik över kräftbestånden i Rävmarkens fvo fram tills nutid
År 1916 publicerade E Holmgrens undersökningar av 638 sjöar och vattendrag i Dalsland gjorda
mellan 1901 och 1904. Ur boken kan man ta del av följande beskrivning: I Stora Homsvattnet och
Ulevattnet fanns abborre, gädda och mört. I Ulevattnet var siktdjupet 2 m. I Gäddevattnet förekom
abborre, gädda, mört och öring. I Rösvattnet var siktdjupet 2,5 m och förekommande fiskarter var
abborre, gers, gädda, mört, kräftor. I boken beskrivs att fisket var ”gifvande, emedan fisken är både
stor och i riklig mängd”. Hustjärn beskrivs enligt följande: siktdjupet vi klart väder 2,5 m, vattnet var
brunt, föga klart. Förekommande fiskarter var abborre, gers, gädda, mört, nors, ål och kräftor. Ålen är
sällsynt med af de öfriga arterna förkommer de i stor och mycken fisk; särskildt påstods kräftorna vara
talrika. Vid utlöpande bäck, kvarn. Hela vattendraget utgör flottled, med dammluckor och flottrännor.
Mäfällingen namnges som ”Möfällingetjärn” hade ett klart vatten med ett siktdjup på 3,5 m.
Fiskarterna var abborre, gädda, mört, alkufva och nors.
Historiskt har det sedan 1800-talet funnits flodkräftor i Rösvattnet och Hustjärn samt högst troligt i
Rävmarksälven och Älgemoälven. Något spännande är att det var klart vatten i Mäfällingen och att där
förekom nors.

Ordföranden John Saga och sekreterare Per-Åke Karlsson har sammanställt uppgifter från äldre
människor sedan Per-Åke var ung. Det verkar som det alltid varit gott om kräftor men att det var först
när det började bli fint att äta kräftor bland gemene man som fisket tog riktig fart. Av vad mina
anhöriga berättade fiskades det kräftor i tusental under senare delen av 1940-talet och hela 1950-talet.
Mot slutet av 1950-talet fångades allt färre små kräftor och i mitten av 1960-talet fanns det inget att få
längre. De sista åren härjade mink hårt i bestånden och en del ansåg att det var orsaken till att
bestånden tog slut men det var i själva verket försurning som var huvudorsaken. Per-Åke har inga
13 

uppgifter om att det skulle fiskats kräftor i Strömmeviken, Stora Le eller att där varit nåt bra fiske. Det
fiskades i huvudsak i älvarna från Dalarnetjärn och ner till Husetjärn, men en del sjöfiske förekom bl a
i Rösvattnet. Tillgången på kräftor var nog god även i tjärnarna men det var betydligt lättare att fiska i
älvarna där ansenliga mängder plockades för hand även om huvudsakligen burar användes. Kräftorna
såldes till uppköpare som kom och hämtade som en liten gosse stod Per-Åke högt i kurs om man
lyckades meta upp mycket mört inför kräftfisket, vilket ju i vanliga fall inte gav nåt beröm. Som en
liten parentes kan nämnas att när Per-Åke som liten frågade hur kräftor smakade kunde ingen svara,
de hade sålt allt och aldrig kokt och ätit en enda kräfta, trots att de fiskat många tusen genom åren.
När kalkningarna inleddes i området 1988 var flodkräftorna helt borta i systemet. Det var sannolikt
som en följd av försurningen som försvårade eller omöjliggjorde reproduktionen samt hårt fisketryck
och ökande mängder mink.

Nulägesbeskrivning av flodkräftbestånden
Under tre år 1999 – 2002, genomfördes uppföljningar av återintroduktionerna i Älgemoälven med
provfiske med 50 mjärdar vardera gången. Endast 2 år efter sista utplanteringen (1997) var fångsterna
3,6 kräftor per mjärde och bur. 2 år senare var fångsten imponerande 13,6 kräftor per mjärde och natt
(se faktaruta intill för bedömning utvärdering av fångsterna). Rävmarsälven provfiskades vid 1 tillfälle
2001, 2 år efter sista återintroduktionen. Tätheterna låg då på 1 kräfta per mjärde och natt.
Elfisket i Rävmarksälven bedrivs som en åtgärd för att utvärdera effekten av kalkningen i området.
Första elfisket genomfördes redan 1981 dvs före kalkningarna påbörjades. Då fick man varken fisk
eller kräfta. Totalt har 15 elfisken genomförts under perioden 1981 – 2019. Sedan 2012 genomförs
elfisket årligen, OBS samtliga genomförde elfisken har skett med 1 utfiska, detta pga. avsaknaden av
öring, i vanliga fall genomför man 3 elfisken för korrekta populationsberäkningar. 1986 och 1993
fångades endast gädda. Därefter dröjde det 5 år tills nästa elfiske 1998, då kunde flodkräfta påvisas
första gången. Att utvärdera kräftbestånden med hjälp av ett vanligt elfiske är oftast svårt. Kräftorna
blir inte attraherade av kraften på samma sätt som på fisk och oftast blir det en missvisning av att
Kräftmannen AB
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tätheterna med kräftor är lägre än vad det i själva verket är. Man måsta även ha en god sikt för att
kunna se kräftorna man ska håva, jmf. med fisk som mer eller mindre ”simmar” mot anoden. Är det ett
högt vattenstånd är det mycket svårt att fånga kräftorna.
Efter ytterligare 5 år genomfördes nästa elfiske 2003. Då hade tätheterna ökat markant från 4
kräftor/100 m2 till 202 kräftor/100 m2, en imponerande ökning, dessutom med tanke på att elfisket
inte var fokuserat på kräftor utan på fisk (troligen var tätheterna ännu högre). Tätheterna 2006 var 0
kräftor och 48 kräftor/100 m2 2009 var en kraftig minskning jmf. 2003 men det kan troligen förklaras
av vattenstånd eller att elfiskaren fokuserade på fisk och inte kräftor. 2012 blev en ökning och 2015
beräknades tätheterna till hela 500 kräftor per 100/m2, det motsvara 5 kräftor/m2 vilket är tätheter
som skulle göra en kräftodlare mycket glad. Det är den andra högst uppmätta tätheterna i Västra
Götaland. Förvisso är troligen medellängden låg men kräftorna kan med fördel flyttas inom området
med klenare bestånd. Därefter har tätheterna minskat med en rejäl dipp till 2019. Detta kan förklaras
att det var höga flöden 2019 när elfisket skedde och att elfisket var fokuserat på fisk. Det finns en
framtagen elfiskemetodik som är riktad mot kräftor som bör användas för att vara säker på att
tätheterna överensstämmer med verkligheten.

Figuren visar resultaten från elfiske avseende flodkräfta (antal flodkräftor/100 m2), i Rävmarksälven under perioden 1981
– 2019. OBS samtliga elfisken har endast genomförts med 1 utfiske, för att få mer exakta värden för
flodkräftpopulationens storlek krävs minst 3 utfisken.

Öring har fångats vid endast 2 tillfällen 1998 och 2003. Förutom gädda, öring och flodkräfta har mört
och abborre fångats, dvs det är väldigt få arter som fångats.
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I september 2019 genomfördes även ett
elfiske i Älgemobäcken enligt
elfiskemetodiken för kräftor, av Tomas
Jansson, Kräftmannen AB, men tyvärr
var vattenståndet högt och resultat är inte
lätt att tolka. 7 kräftor fångades varav 4
var årsyngel. Glädjande fångades 1 öring
som var ett årsyngel, således sker en
föryngring av öring i Älgemobäcken, även
om det är i blygsam omfattning. Fler
elfisken bör genomföras för att få en
tydligare bild av bestånden av både flodkräftor och öring i Älgemobäcken.
Kräftfisket sker numera med burar agnade framförallt med fisk eller lever. Tillgång och fångst brukar
vara god i strömmande vatten men det verkar även vara goda bestånd i sjöarna då både fångade
gäddor och större abborre ofta har kräftor i magen. I Husetjärn jobbade dykare när elen grävdes ned
och denne sa att där fanns väldigt mycket kräftor som ”yrde runt” när han spolade upp en ränna för
elkabeln.
Om det bedrivs något kräftfiske i Stora Ulevattnet är oklart, däremot fångades nyligen en gädda
fullproppad med 7 flodkräftor vilket indikerar att det i alla fall fläckvis finns bra tätheter i Stora
Ulevattnet.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att kalkningen och återintroduktionerna under 1990-talet
har varit lyckade för flodkräftan återkomst i systemet.

Kalkning inom kräftskötselområdet
Kräftskötselområdet ligger inom kalkningsåtgärdsområdet Getbroälven-Husetjärn 217AO. Den nordvästra delen
av avrinningsområdet ingår i Tresticklans nationalpark som även är Natura 2000-område. Ytvattnen inom
Tresticklanområdet är dock okalkade och därmed kraftigt försurade. Syftet med kalkningarna är att upprätthålla
en tillfredställande vattenkvalitet i Mäfällingen, Stora Ulevattnet och Stora Holmevattnet. Dessutom ska negativa
försurningseffekter i Husetjärn och Rösvattnet motverkas. Flera av målområdena är utpekade som Nationellt
värdefulla vatten (flodkräfta).
I början av 1900-talet fanns ett relativt variabelt fiskbestånd i de olika sjöarna (E Holmgren 1916). Arter som
påträffades var abborre, elritsa, gers, gädda, mört, nors, öring och ål. Från samma tillfälle finns även uppgifter
om flodkräfta i Rösvattnet och Husetjärn. Fiskarterna finns fortfarande kvar i sjöarna med några undantag,
norsen verkar t.ex. ha försvunnit från Husetjärn samt det är oklart om den finns kvar i Mäfällingen. Flodkräftan
var dock helt försvunnen ur systemet när de mer storskaliga kalkningarna inleddes 1988.
Enligt den inventering som genomfördes under början av 1900-talet fanns även öring i bl.a. Gäddevattnet. Det är
dock osäkert om öringen fanns i själva sjöarna eller i bäckarna. Hur som helst försvann öringen och under
1992/93, 1998, 2000 och 2012 återintroducerades öring i bäckarna. Elfiske visar att öringen verkar ha svårt att
bilda bestånd. Orsaken är ännu okänd.
Sjön Tresticklan, som ligger inom Tresticklans nationalpark är okalkad, men före försurningen fanns där bl.a. bra
bestånd av öring och röding. Sjön var i slutet av 1800-talet känd som en bra fiskesjö. Sjön har tidigare reglerats
kraftigt, vilket försvårade driftenen av doseraren nedströms. En omprövning av vattendomen har gjorts vilket lett
till en jämnare, mer naturlig tappning av sjön på senare år. Samtliga sjöar som är målområde har upplåtet fiske
genom Rävmarkens fvo.
Kräftmannen AB
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Innan kalkningen startade var pH ungefär 4,5 i hela avrinningsområdet. Sjöarna och de rinnande vattnen var
således kraftigt försurningspåverkade, vilket även biologin vittnade om. I Husetjärn och St Ulevattnet minskade
mörten under 1970-talet. Flodkräftan försvann helt ur systemet liksom öringen. I Tresticklans utloppbäck är pHvärdet fortfarande ca 4,5 under högflöde och i sjön är rödingen sedan länge utdöd.
Kalkning

Husetjärn och Rösvattnet kalkades första gången 1982 inom ramen för projekt Stora Le, men effekten
av den kalkningen avtog snabbt, se piken för pH 1982 i figuren på nästa sida för Husetjärn och
Rövattnet. Därefter kalkades sjöarna inte förrän 1988. Till en början spreds totalt 290 ton i sjöarna
Rösvattnet, St Ulevattnet, Mäfällingen, Abborrtjärnet, St Mörterudstjärn samt flera mindre sjöar i St
Holmevattnets tillrinningsområde. Dessutom spreds 1019 ton på våtmarksytor i åtgärdsområdet. På
senhösten 1988 togs även en doserare uppströms Gäddevattnet i bruk. 1991 kalkades våtmarker
uppströms St Ulevattnet med totalt 310 ton, dessutom kalkades sjöarna Mäfällingen, Abborretjärnet
och St Mörterudstjärn med totalt 25 ton. Därefter antogs en plan 1992 som bland annat innebar
kalkning med två års intervall för samtliga objekt. Enligt planen skulle det vid varje tillfälle spridas
290 ton kalk på våtmarker och 130 ton i sjöar. 2008 sänktes kalkdosen i Abborretjärnet till 20 ton
vartannat år och kalkningen i Mäfällingen avslutades.
Doseraren som installerades 1988 uppströms Gäddevattnet fungerade dåligt p.g.a. driftstörningar av
olika slag. Under 2001 byttes den ut mot en doserare från Nordkalk. Det har varit svårigheter att få till
en bra dosering vilket delvis har haft med ojämn tappningen av Stora Tresticklan att göra. Varje år
görs en genomgång och ev. revidering av kalkplanerna beroende på hur pH-målet uppfylls.
Den kemiska målsättningen är att pH ej ska understiga 6,0 i Mäfällingen, Getbroälven, Husetjärn,
Älgemoälven, Rävmarksälven, Gäddevattnet och Rösvattnet.

Den elfiskade lokalen i Älgemobäcken, september 2019. Vid elfisket var det ett högt vattenstånd
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Vattenkemiska (pH) resultat från effektuppföljningen

Figur 1. pH mätningar från Länsstyrelsens kalkeffektuppföljning för St Ulevattnet, Rösvattnet, Mäfällingen, Gäddvattnet,
Getbroälven och Husetjärn. För Gäddvattnet och Getbroälven är endast pH från 2015 medtaget

Efter att kalkningarna startade 1988 visar de vattenkemiska provtagningarna på stabila pH-värden för
att hysa ett stabilt och bra bestånd med flodkräftor i framförallt Husetjärn, Stora Ulevattnet,
Getbroälven (sedan 2015) och Rösvattnet men det även finns vattenkemiska förutsättningar för
flodkräftor i Mäfällingen.

Kräftmannen AB
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Åtgärdsplan för vidareutveckling av flodkräftbestånden
Vissa av de framtagna åtgärderna i åtgärdsplanen, kan genomföras på kort sikt medan andra kan ses
som mer långsiktiga åtgärder/målsättningar. Syftet är att bibehålla ett stabilt fiskbart bestånd med
flodkräftor. Förvaltningsplanen är ett ”levande dokument” vilket betyder att nya idéer ska läggas till
och de åtgärder som genomförs ska redovisas vi fvof årsmöten. Följande åtgärdsförlag ligger till grund
för perioden 2020–2025:

1. Kräftskötselområdet Rävmarken skall utgöra en punkt i dagordningen
vid årsmötet för Rävmarkens fvof
För att sprida information och aktivera hela fiskevårdsföreningen om frågor som berör flodkräftan,
krävs att man ”håller frågan levande”. Vid varje årsmöte för Edslan fvof skall ”Kräftskötselområdet
Teåker4. ” 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.

2. Utse en kräftansvarig inom kräftskötselområdet.
Personen sköter kontakter med myndigheter och mellan fvof och dess fiskerättsägare/ortsbor mm om
frågor som berör kräftor samt sammanställer

3. Uppföljning av genomförde provfisken 1999 - 2002
Hur bra är bestånden idag och hur mycket kan man fiska. Provfisken ska ge underlag för utvärdering
av beståndens status. 1999, 2001 och 2002 provfiskades Älgemobäcken av Länsstyrelsen,
Älgemobäcken hade en mycket bra utveckling efter återintroduktionerna, 2002 var fångsten 14
kräftor/mjärde och natt. Ett mycket bra resultat. Rävmarksälven provfiskades 1999 och låg på 6
kräftor/mjärde och natt, även detta ett bra resultat.


Upprepa provfisket på samma lokaler och med samma antal mjärdar i båda vattendragen. Hur
ser beståndsutvecklingen ut? För en dialog med Länsstyrelsen för att få tag i protokoll från
tidigare provfisken och om möjligt söka medel för att genomföra provfisket enligt
standardiserad metodik. Resultaten rapporteras till Länsstyrelsen och om möjligt
kräftdatabasen https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/databaser/nationellakraftdatabasen/

4. Kartlägg signalkräftans utbredning i Stora Le/Strömmeviken
Hur nära är signalkräftorna Strömmen och finns de i Strömmeviken? Ju längre bort signalkräftorna
är, desto säkrare är det för flodkräftorna i Husetjärn. Signalkräftor i Stora Le sprids framförallt av att
människor flyttar dem inom sjön. Via information är det viktigt att framföra att man absolut INTE ska
flytta signalkräftor inom sjön och framförallt inte till Strömmeviken.
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Provfiska Strömmeviken och utkanten mot Stora Le, finns signalkräftor och hur nära är de i så
fall Strömmen?

5. Informationsspridning om flodkräftor och kräftpest
För att förhindra spridning kräftpest till Rävmarkens fvo är
informationsspridning det viktigaste verktyget. Detta för att göra
tillfälliga gäster (även påminna fiskrättsägare, fastboende,
fritidshusägare mm) uppmärksamma på riskerna med spridning av
pest och framförallt förhindra illegala utplanteringar.


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.

6. Bedriva minkjakt inom kräftskötselområdet
Kräftor utgör ett uppskattat födoinslag åt
minken och mink söker sig med fördel till
vattendrag och sjöar med bestånd av kräftor.
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 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 en sjö med flodkräftor, 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 många
kräftor!



Bedriv kontinuerlig minkjakt
Utse en person som ansvarar för minkjakten och redovisar hur många minskar som fångats
vid årsmöten.

Kräftmannen AB
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7. Återställning av flottledsresningar i Rävmarksälven och Älgemoälven
Båda vattendragen har nyttjats som
flottningsleder vilket innebär att de är rensade
från stor sten/block och uträtade som saknar
viktiga strukturer och olikformighet. Viktiga
biotoper för både flodkräfta och öring saknas,
men kan återskapas. För att återskapa
vattendragen krävs maskinella åtgärder för att
återställa dem till så naturligt ursprung som
möjligt.


För en dialog med Länsstyrelsen för
att skapa ett återställningsprojekt för
de båda vattendragen och möjligheten
att söka bidrag för genomförandet.
För Älgemobäcken uppskattas att ca
700 m ska återställa och ca 650 m.

8. Enskild biotopvård

Rävmarksälven, nedströms dammen vid Rösvattnet. Notera
ensidiga stränder och avsaknad av större block som bryter
vattenströmmen. Sten/block är rensade och ligger utmed
strandkanten

En åtgärd som ett fvof eller enskild fiskerättsägare/markägare kan genomföra för att förbättra den
miljö som kräftorna lever i, är att skapa bra biotoper (miljöer) för flodkräftor dvs. skapa skydd och
gömslen. För sjöarna är den strandnära delen med hårdbotten är extremt viktig för kräftor. Kräftorna
trivs på hårdbottnar med riklig tillgång till gömslen i form av sten/block, död ved mm. Dessa livsvikta
miljöer återfinns oftast mellan 0,1 och 3 meters djup i en sjö, dvs. nära strandlinjen. Flodkräftor
drabbas hårt om vattennivån snabbt förändras från det normala vid t.ex. en reglering. Rösvattnet
regleras av ägaren till Rävmarkens kraftstation. Dämningsspannet ligger från normalvattenstånd på
-50 cm till + 50 cm.
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Varje fiskrättsägare skall/bör efter eget tycke och engagemang aktivt skapa bra förhållande för
flodkräftor på de platser man själv fiskar/planterar ut flodkräftor. Åtgärderna kan vara
utläggning av sten, tegelrör, tegelpannor, död ved, anlägga strandnära risvasar, dra ut
ris/kvistar som placeras direkt i strandlinjen, med järnspett och ”muskelkraft” kan sten som
ligger nedbäddad i stenpälsen lyftas upp ur ”botten” vilket gör att kräftor kan gömma sig
inunder, stora stenar som ligger längs stränderna kan rullas ut i sjön mm.
Följ anvisningarna i ”Biotopvårdsmanual för flodkräfta”, som finns att ladda ned från
www.lansstyrelsen.se/varmland

Obs, för att få bra effekt som möjligt ska åtgärderna genomföras på hårdbotten. Åtgärder på
mjukbottnar medför att sten, tegelpannor mm sjunker ned i dyn och ”försvinner” vilket blir ett ogjort
arbete. Obs, åtgärder i större omfattning, krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

9. Bilda ett skyddsområde för flodkräfta av Kräftskötselområdet
Rävmarken
I Förordning (1994:1 716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ges länsstyrelserna möjlighet att
besluta om instiftande av skyddsområden för flodkräfta. För att öka möjligheten att bevara
kvarvarande flodkräftpopulationer i länet kan Länsstyrelsen i samarbete med Rävmarkens fvof instifta
ett skyddsområde. Detta ger fvof större möjligheter att säkra sitt område. I 2 kap. 11§, tredje stycket
Förordning (1994:1 716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, framgår det att:
Inom ett område som har förklarats utgöra skyddsområde är det förbjudet att:




saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor som inte härrör från området, använda
fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där den fångats,
utan föregående desinfektering använda fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål
som har använts i vatten utanför området,
utplantera signalkräfta.

Syftet med att bilda ett skyddsområde av Kräftskötselområdet Rävmarken är framförallt att det ger
fiskerättsägarna mera tyngd i arbetet med att bevara och stärka flodkräftbeståndet, vilket i
förlängningen ska innebära ett fortsatt och förbättrat kräftfiske. Förvaltningen av beståndet sköts som
vanligt av fiskrättsägarna. Kräftskötselområdet Rävmarken blir utpekat av Länsstyrelsen som ett av
länets viktigaste områden med flodkräftor.


Rävmarkens fvof har för avsikt tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands län bilda ett
skyddsområde för flodkräftan.

10. Återskapa kräftpremiären
Kräftfisket var en folkfest tills försurningens intåg under 1960-talet som till slut medförda att
bestånden slogs ut. Generellt har intresset för kräftor och kräftfisket minskat. För att öka kräftintresset
bland fiskerättsägarna och intresset att bevara och öka bestånden, är det viktigt att det görs
tillsammans och under trevliga former. Man kan skapa en magisk kväll där de som har fiskerätt samlas
enligt en traditionell kräftpremiär. Kräftpremiären avreglerades 1994. Varje fiskrättsägare fiskar där
man har rätten till sitt fiske. 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”.


Kräftskötselområdet Rävmarken ska återuppta en traditionell kräftpremiär och uppmuntra så
många fiskrättsägare som möjligt att fiska kräftor. Målet är att skapa en magisk kväll där de
som har fiskerätt fiskar kräftor inom ”sitt” hemman. Kl. 17.00, får redskapen åka ut i vattnet.
De som fiskar kräftor rapporterar sina fångster till kräftansvarig.
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11. Det årliga kräftfisket inrapporteras till fvof och kräftansvarig
All data som berör flodkräftor inom kräftskötselområdet ska delges den kräftansvarige. T ex i
samband med det årliga kräftfisket, ska uppgifter om antal fångade kräftor, antal redskap, storlek,
kön, lokal mm delges kräftansvarige. 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
underlag för rekommendationer i kräftfisket, om kalkningsverksamheten behöver ses över mm. Med
fördel kan en gemensam blankett framställas som delas ut till samtliga kräftfiskare.


Årlig inrapportering av kräftfångster till kräftansvarig.

12. Elfiske efter standardiserad metodik för kräftor
I kalkningsuppföljningen sker ett årligt elfiske i Rävmarksälven. Elfiskets syfte är huvudsakligen att
följa fiskbeståndets utveckling. Om fångsterna med öring är få genomförs endast ett utfiske, i normala
fall är det 3 utfisken. För att få säkra populationsberäkningar på kräftor krävs att elfisket görs på
korrekt sätt.


För en dialog med Länsstyrelsen för att uppmana den konsult som genomför elfisket ska ske
på sådant sätt att det följer metodiken för elfiske efter kräftor.

13. Flytt av kräftor till Mäfällingen?
Mäfällingen verkat inte haft ett ursprungligt bestånd med flodkräfta, det finns inga uppgifter om detta.
Dock verkar vattnet varit bra och att det historiskt bland annat funnits nors. Det bör ha flyttats
flodkräftor till Mäfällingen förr, men detta är oklart. Numera är vattenkemin stabil och bör ha
vattenkemiska förutsättningar för flodkräfta. Det är oklart om Mäfällingens bottnar har
förutsättningar för att hysa ett bra och fiskbart bestånd. Det som motsäger detta är att det inte verkar
funnits flodkräftor före försurningsepoken då de vattenkemiska förutsättningarna var goda.




Om Mäfällingen har bottnar/miljöer som lämpar sig för flodkräftor kan försök med att
etablera ett bestånd påbörjas. Börja i liten skala med ett begränsat område 10 – 20 m
strandremsa med goda bottnar. Flytta flodkräftor från Husetjärn/Rävmarksälven. Följ
utvecklingen under några år för utvärdering. Sker föryngring kan större utplantering ske.
Undersök om det förekommer flodkräftor i bäcken mellan Mäfällingen och Husetjärn

Framtidsutsikter för flodkräftan
Spridningen av kräftpest mellan vattensystem i Sverige sker huvudsakligen 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.
Tillsammans kan vi påverka människor och förhindra att detta sker. Spridningen av signalkräftor
mellan vattensystem är olagligt och straffbart. Kan vi stoppa den illegala spridningen av signalkräftor
är det slut på den absolut största orsaken till spridningen av kräftpest. Där det finns ett engagemang
ser framtiden mycket ljus ut för flodkräftan.
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.
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Bilaga 1. Uppföljning av åtgärdsförslagen 2020 - 2025
Åtgärd

Vad har genomförts
2020

1. ”Kräftskötselområdet
Rävmarken” skall utgöra en punkt i
dagordningen vid årsmötet för
Rävmarkens fvof
2. Utse en kräftansvarig inom
kräftskötselområdet.
3. Uppföljning av genomförde
provfisken 1999 - 2002
4. Kartlägg signalkräftans
utbredning i Stora
Le/Strömmeviken
5. Informationsspridning om
flodkräftor och kräftpest
6. Bedriva minkjakt inom
kräftskötselområdet
7. Återställning av
flottledsresningar i Rävmarksälven
och Älgemoälven
25 

2021

2022

2023

2024

2025

Åtgärd

Vad har genomförts
2020

2021

2022

2023

2024

2025

8. Enskild biotopvård
9. Bilda ett skyddsområde för
flodkräfta av Kräftskötselområdet
Rävmarken
10. Återskapa kräftpremiären
11. Det årliga kräftfisket
inrapporteras till fvof och
kräftansvarig
12. Elfiske efter standardiserad
metodik för kräftor
13. Flytt av kräftor till Mäfällingen?
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