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Kräftskötselområdet Limmen

I Limmen fanns flodkräftor under 1940-talet –
1960-talet då de slogs ut av försurningen. Mellan
2000 - 2002 bedrevs återintroduktioner i Limmen
för att återskapa ett fiskbart bestånd. I Suledsälven
finns ett starkt bestånd, där överlevde en spillra under försurningsepoken som återetablerade sig efter
kalkningen påbörjades. Området kalkas sedan 1983.
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
Västra Götalands län, framförallt i Dalsland, finns ca
20 % av Sveriges flodkräftbestånd. I dagsläget utgör
det absolut största hotet mot kvarvarande bestånd av
kräftpest som sprids huvudsakligen genom illegala
utsättningar av signalkräftor, som i princip 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. I

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Inledning

åtgärdsprogrammet framställs ett antal nödvändiga
åtgärdsförslag för att bevara och utveckla bestånden
för framtiden. Några av åtgärdsförslagen utgörs av
att ”Informera och ge råd”, ”Inventera förekomst
och utbredning av flod- och signalkräfta” ”Upprätta
skyddsområden och förvaltningsplaner på länsnivå”
mm. Samtliga åtgärdsförslag omsätts och sammanställs i arbetet med att bilda ett ”Kräftskötselområde” av Limmens fiskevårdsområdesförening (fvof).
Till kräftskötselområdet sammanställs en tillhörande förvaltningsplan med målet att utveckla ett
starkt och fiskbart flodkräftbestånd. Framtagandet av
”Kräftskötselområdet” finansieras av Länsstyrelsen
i Västra Götaland i samarbete mellan Limmen fvof
och Hushållningssällskapet i Värmland.

Signalkräftor sprider kräftpest
Det hot som kräftpesten utgör mot flodkräftor hänger samman med förekomsten av den introducerade
signalkräftan. Den främsta anledningen till att signalkräftan utgör ett hot mot flodkräftan är att kräftpestsvampen förekommer som en parasit hos i stort sett alla signalkräftpopulationer. Genom att signalkräftan under lång tid har samexisterat med kräftpestsvampen har det liksom hos alla andra amerikanska
kräftarter som undersökts, utvecklats en normal parasit/värd – förhållande. Dvs. parasiten dödar inte
sin värd annat än i undantagstillstånd, när immunförsvaret hos signalkräftan försvagats. Signalkräftor
har sålunda ett starkt försvar mot kräftpesten. När svampen tränger in i skalet på en signalkräfta sker en
motreaktion. Kräftans immunförsvar har möjlighet att melanisera (kapsla in) svampens hyfer i skalet,
vilket förhindrar svampen att växa in i kräftans vävnader. Kräftpesten ligger då latent hos individen och
kan angripa kräftan om immunförsvaret blir försvagat, t ex genom skalskador, stress eller till följd av
andra parasiter. En signalkräfta som bär på kräftpesten, utvecklar synliga svarta fläckar, som oftast finns
i spetsarna på avbrutna extremiteter eller kring andra skalskador där svampen försökt tränga in. Dessa
fläckar syns inte alltid direkt efter ett skalbyte utan utvecklas successivt. Fläckarna upptäcks lättast på
våren,före säsongens första skalbyte. Signalkräftor är alltså bärare av kräftpest och inplantering av signalkräftor i ett vatten innebär därför att pestsvampen blir permanent förekommande i det aktuella vattnet.
Därmed omöjliggörs återetablering av flodkräfta i hela vattenområdet för överskådlig framtid. Eftersom
signalkräftor sedan 1994 inte får planteras ut i vattenområden där arten idag saknas är det framför allt de
illegala utsättningar av signalkräftor som är det största hotet mot flodkräftan idag.
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Varför flyttar människor signalkräftor mellan olika vattensystem?
Det finns en uppsjö olika myter som grundades redan under 1970- 80-talet om båda flod- och signalkräftor. Myterna ligger till grund till varför människor flyttar signalkräftor mellan olika vatten.
Några felaktiga myter är att:
• signalkräftor växer dubbelt så fort som flodkräfta
• signalkräftan är immun mot kräftpest
• planterar man ut signalkräfta lyckas man alltid och kan börja fiska redan efter 2-3 år
Läs om de felaktiga myterna på www.krafta.nu
Anledningen till varför människor illegalt planterar ut signalkräftor är att:
• man tror på att de ska ge det ultimata kräftfisket (fiskehistorier)
• det är lätt gjort (kräftor tål transport)
• mycket överdrivna förväntningar på signalkräftans kapacitet.
I vissa fall gör sprider människor signalkräftor i oförstånd. Med informativa insatser kan man förhindra
att detta sker, information är det viktigaste verktyget. En viktig målgrupp är sommarstugeägare som vill
skapa sig ett eget kräftvatten vid sin båtplats eller brygga.
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 fiskerättsägare,
fvof, lokalbefolkning, fiskare, myndigheter mm
aktivt arbeta med att bevara och utveckla det lokala
flodkräftbeståndet. Allt bygger på frivillighet och
man förpliktigar inget, däremot markerar man en
stark vilja med att bevara och utveckla flodkräftorna. Kräftskötselområdet är ett specifikt utpekat
område där flodkräftor förekommer och har myck-
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et 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.

Kräftskötselområdet Limmen

Denna förvaltningsplan ni håller i handen är unik
och speciellt framtagen för Limmen fvof som utgör
kräftskötselområdet, se karta 1. Fvo är ca 238 ha
och domineras av sjön Limmen med några mindre tjärnar som Kittelhögstjärnet, Stora Grästjänet
och Baggerudstjärnet samt den ca 600 m långa
Suledsälven. Vid utloppet ur Limmen uppgår
tillrinningsområdet till 24,53 km2. Markanvändningen av består av 11,7 % sjö och 88,3 % av
skog. I samband med framtagandet av planen har
intervjuer/dialog förts med ordföranden i Limmens
fvof Peter Johansson, samt ordföranden i Östra
Silens fvof Jarl Eliasson. Övrig information som
ligger till grund för förvaltningsplanen presenteras
i källförteckningen.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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Karta 1. Karta över Kräftskötselområde Limmen som utgörs av Limmens fvo.
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Limmen
tan från 1883 – 1895, se karta 2. Numera sköts
både underhåll och regleringen av Limmens fvof,
den renoverades i slutet av 1990-talet. Eftersom
regleringen sköts av Limmens fvof följer vattenståndet de naturliga variationerna. Dammen har
bottentappning, fvof anser att en viss storlek av
öring kan passera under luckan. Man har sett öring
vaka uppströms dammen och man har även fångat
öring i Limmen. Dammen utgör dock troligen ett
partiellt vandringshinder för de flesta fiskarter och
kräftor. Limmen har en relativt artrik fiskfauna med
abborre, benlöja, gers, gädda, lake, mört, siklöja,

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Limmen är en näringsfattig sprickdalssjö, belägen
i den nordostligaste delen av Bengtsfors kommun,
nära Värmlandsgränsen. Vattenvegetationen består
av glesa vassar samt något flytblads- och långskottsväxter i vikarna. Tillrinningsområdet domineras av barr- och blandskog. Största djupet är 14,5
m (medeldjup > 4m), Limmen ligger 120 m.ö.h.
Sjön har en damm vid utloppet och kan därmed
regleras. Dammen anlades troligen under första
hälften av 1900-talet för flottning och tillhörde tidigare en flottningsförening, som sedan länge har
upphört. Dammen finns inte med på häradskar-

Bild 1. Vissa vikar i Limmen är långgrunda med inslag av övervattenvegetation.

Karta 2. Limmen och Suledsälven under slutet av 1800-talet. Häradsekonomiska kartan 1883-95.
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Bild 2. Limmen med branta stränder.

flodkräftor i Limmen finns framförallt inom detta
djupintervall, dvs. från stranden och 0 – 10 meter utåt
i sjön och till ca 2 – 3 m djup. Dock finns lämpliga
bottnar mer eller mindre runt hela sjön. Omfattande
skogsbruk i olika stadier präglar sjöns omgivningar.
Kittelhögstjärnet hyser bestånd av abborre, gädda
och mört, den senare inplanterad i ett tidigt skede.
Under 1950-talet fanns flodkräftor i utloppsbäcken,
Tarperudsbäcken.
Limmen och Suledsälven är utpekade som Nationellt
värdefulla vatten med avseende på flodkräfta och sjövandrande öring från Östra Silen i Suledsälven.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

öring och ål. Det finns även dammusslor i Limmen.
Limmens fvof ansåg att samtliga arter utom gers
och ål ökade under 1980-talet pga kalkning. Flodkräftor har troligen funnits sedan 1940-talet men
försvann under 1960–70-talet pga. av försurningen.
Det är huvudsakligen stränderna som utgör bra
biotoper för flodkräftor. Stranden är mestadels kort
och brant sluttande, bestående av hällar, sand- och
stenbottnar lokalt med inslag av grus. På vissa ställen
dominerar stränderna av större stenblock. Hällar dominerar den totala strandlinjen. Eftersom stränderna
är brant sluttande övergår den relativt snabbt från
hårdbotten till mjukbotten. De bästa biotoperna för

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Bild 3. Stor del av Limmens stränder utgörs av hårdbottnar med sten, grus och sand. Notera det låga vattenståndet
som gör att strandnära miljöer för kräftor exponeras. Död ved längs stränderna utgör ett bra skydd för kräftorna
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Suledsälven
Limmen avvattnas via den 600 meter långa Suledsälven till Östra Silen. Det sker ingen reglering
utan vattnet följer de naturliga variationerna, den
går heller aldrig torr. Spår finns efter dammar i
mitten av Suledsälven, dessa försörjde ett sågverk,
ev. en kvarn och flottningen med vatten. Fram till
1950-talet bedrevs en intensiv flottning. Fortfarande
finns rester efter en flottningsränna i trä, se bild 4.
Suledsälven fungerar som reproduktionsområde för
Östra Silens insjööring. Fvof släpper på vatten genom dammen under öringens lektid. På så vis kan
stor öring passera vattenfallet vid dammresterna,
se bild 11. Praktexemplar på 7 – 8 kg leker i älven.
Suledsälven har varit och är fortfarande påverkad
av flottningen. Stenar och block ligger uppforslade
längs stränderna. Biotopvårdsåtgärder i form av
strömkoncentratorer och forsnackar har anlagts under 1990-talet, liksom enkla fiskvägar med befintligt
stenmaterial förbi gamla flottningsdammen. Det
finns ett behov av att komplettera biotopåtgärderna
bl.a. anlägga fler lekbottnar för öring samt återföra grova stenar och block. Åtgärderna kommer
öka tätheterna både för öring och för flodkräftor.
Lekmöjligheter för öring finns direkt från vägbron
och ca 150 m uppströms vägbron, även uppströms
flottningsdammen finns lekbottnar men som går att
förbättras samt anlägga flera. Resterna efter dammen
utgör vid lågvatten vandringshinder för öring men
troligen ej för kräftor. Kantzonen är frodig och peri-

odvis bred med dominans av löv. Al, hägg, ask, sälg
asp och björk dominerar trädföredelningen. Trots
att Suledsälven har varit påverkad av flottning och
flottledsrensningar samt annan mänsklig aktivitet, är
den variationsrik.
Vid resterna efter flottningsdammen finns en gammal gångbro i betong, se bild 11. Elfiskelokaler
finns både uppströms och nedströms dammruinen.
Den övre elfiskesträckan avslutades 2003, se figur
3, medan den nedre fortfarande pågår, se figur 4. På
sträckan uppströms dammruinen se karta 3, (sträcka
B), finns inslag av djupare och strömmande partier
som utgör mycket goda biotoper för flodkräftor. På
dessa sträckor har tegelpannor tillförts för att skapa
fler gömslen. I övrigt syns inga tecken på att biotopvårdande åtgärder genomförts i sträcka B. Däremot
finns stensamlingar upprensade längs strandkanten
efter flottningen, se bild 8.
De upplagda stensamlingarna har medfört till att
Suledsälven har rätats ut för att underlätta för flottningen. Vid en lokal i sträcka B har det inneburit
att ett kvillområde har stängts av. Ett kvillområde
definieras som en sträcka där ett vattendrag till följd
av geologiska förutsättningar delar upp sig på minst
tre mer eller mindre tydligt avsatta fåror. Ett kvillområde utgör därmed ofta en nyckelbiotop i vatten.
och är en viktig plats som ”yngelkammare” för både
öring och flodkräftor.

Karta 3. Suledsälven, indelad i sträcka A, nedströms flottningsdammen, röd markering, som utgör ett vandringshinder
vid lågt vattenstånd, samt sträcka B uppströms flottningsdammen.
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Bild 5. Rester efter svunnen tid I Suledsälven. Förutom
flottningen har det även funnits en såg och ev. en kvarn.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Bild 4. Resterna efter flottledsrännan till höger i bild.

Bild 6. Rätad och flottledsrensad del av Suledsälven.
Bitopvård med utforsling av stora stenar och block
kommer skapa betydligt fler skydd och gömslen för både
kräftor som öring.

Bild 7. En sträcka av Suledsälven som går att förbättra
betydligt med biotopvård.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Särskilt skyddsvärda arter knutna till
avrinningsområdets vattenmiljö
Det finns några rödlistade arter i systemet enligt ArtDatabanken. Förutom flodkräftan Astacus astacus (CR,
Akut hotad) förekommer ål Anguilla anguilla (CR,
Akut hotad), lake, Lota lota (NT, nära hotad), bäcksländan Siphonoperla burmeister (LC, livskraftig), samt en
ovanlig art av bäcksländor Nemurella pictetii.

Bild 8. Mängder med stenar och stenblock som rensats
ur älven och ligger längs med strandkanten, möjligen en
effekt efter flottning.
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Limmens fiskevårdsområdesförening (fvof)
Limmens fvof bildades 1990 och består av ca 20
fiskrättsägare fördelade på de tre hemmanen Sundinge, Gårdsjö och Suled. Fvof förvaltar i föreningsform fiskerätten. Fiskerättsägarna äger rätt till att
sätta upp regler, med undantag för kräftfisket, för hur
fisket skall bedrivas och förvaltas inom fvof. När det

gäller kräftfisket är det endast de med fiskerätt som
får fiska kräftor inom det hemman som fiskrätten
gäller. Det finns inga regler eller rekommendationer
över hur kräftfisket skall bedrivas utan det är upp
till fiskerättsägarna själva att avgöra hur och när
kräftfisket bedrivs.

Exempel på konkreta användningsområden av förvaltningsplanen är:
• Vara ett historiskt dokument över flodkräftbeståndets utveckling och dess förvaltning
• Underlätta kontakt med myndigheter vid tillståndsansökningar (ex. utplanteringar, biotopvård eller
övrig vattenverksamhet)
• Öka möjligheterna till att få stöd till åtgärder (kommunala åtgärder, fiskevårdsmedel m.m.)
• Vara ett referensdokument om miljöpåverkan eller allvarlig skada inträffar (skadeståndskrav)
• Vara ett underlag för produktion av informationstavlor, broschyrer och hemsidor
• Vara en ovärderlig kunskapskälla

Rombärande hona.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Målsättning för ”Kräftskötselområdet Limmen”
• Hindra illegala utplanteringar av signalkräftor till området
• Hindra spridning av kräftpest
• Informationsspridning till besökare, sommarstugeägare, badgäster, fiskare mm. med hjälp av skyltar
och broschyrer skall upplysa dem om flod/signalkräftor och riskerna med spridning av kräftpest till
Limmen fvo. Informationsspridningen skall ske vid platser där människor kommer i kontakt med
vattensystemet.
• Ha en stabil och tillfredsställande vattenkvalité
• Återskapa den förr så uppskattade kräftfiskepremiären.
• Tillsammans med Länsstyrelsen bilda ett skyddsområde för flodkräfta av
”Kräftskötselområdet Limmen”
• Säkerställa att det finns goda biotoper för flodkräftor i Limmen och Suledsälven.
• Att det ska bedrivas ett uppskattat återkommande kräftfiske.
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Flodkräftans historiska utveckling inom Limmen fvo
vatten före försurningens intåg, beror troligen på den
omfattande flottningen som bedrevs i älven fram tills
slutet av 1950-talet. Däremot fanns det mycket gott
om flodkräftor i Suledsälvens mynningsområde, i
Östra Silen. Man fick ”korgivs” med kräftor, se bild
9, som man sålde till uppköpare.
Under 1950-talet fanns flodkräftor i Tarperudsbäcken, bäcken från Kittelshögstjärnet. Det bedrevs
ett fiske i bäcken, men i vilken omfattning vet man
inte. Dessa dog ut pga. av försurningen. I början av
2000-talet planterades 100 yngel ut i bäcken.
Under 1960 - 70-talet var flodkräftorna utdöda i
Limmen. Under ca 10 år, mellan 1973 – 1983 låg
pH under 6,0, se figur 1. De vattenkemiska förutsättningarna för flodkräftor fanns inte. Möjligen startade
försurningsprocessen redan under senare delen av
1960-talet. Sammantaget kan man utgå ifrån att
under hela 1970-talet fram tills 1983, då kalkningen
startade, fanns inte vattenkemiska förutsättningar
för flodkräftor. I Suledsälven har dock flodkräftor
aldrig försvunnit. Efter 1983 har pH mindre än 6,0
aldrig uppmätts i Limmen och de senaste åren har
vattenkemin stabiliserats mellan 6,5 – 7,0. Även om
pH har varit över 6 så har det varit en ganska omfattande variation mellan 6,4 – 7,2 under en längre
period mellan 1989 – 2007, se figur 1. pH som varierar mycket, trots att det är över 6, 5, kan ha en
stressande påverkan på flodkräftor.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

I början av 1900-talet fanns inte flodkräftor i Limmen, enligt uppgifter ur boken ”E. Holmgrens sökningar af fiskevatten å Dalsland” 1901 – 1904. I
boken beskrivs Limmen bl.a. enligt följande: ”I
Vedbo härad, Laxarby socken. Höjd ö. h. 119,2 m.
Tillflöde: bäckar från Vällingstjärn, Stora och Lilla
Grästjärnen, Baggerudstjärn och Kittelstjärn. Afflöde: Sund till Suledstjärn. Djup: 13 m. Stränder:
mestadels beväxta med blandand barr- och löfskog,
delvis odlade, bergiga, steniga eller sandiga, i allmänhet låga. Botten: sand och gyttja, i ett par vikar
lera, utanför de sandiga stränderna och dessa vikar
långgrund, eljes tämligen brant stupade. Vatten:
ljust, klarskifvan vid mulet väder synlig 3,75 m.
Fiskarter: abborre, gers, stensimpa, gädda, mört,
löja, alkufva, siklöja, lake, ål. Strandvegetationen:
de steniga och bergiga stränderna sterila, å de
sandiga rik vegetation; Pors, Lummer, Krypande
Ältranunkel, Knoppsäf, Ggräsarter, Ryltåg, Starr,
Mynta. Bottenvegetationen: Sjösäf (rikliga bestånd),
Vass, Dyfräken, Lektåg, Vattenslinga, Mannagräs,
Krypande Ältranunkel, Igelknopp, Gul näckros.
Hinnkräftor talrika äfven af större arter. Stränderna
äro särdeles inskurna, så att en mängd vikar finnas.
Holmar samt sten- och sandgrund finnas. Risvasar
högst få.” De närmaste sjöarna med flodkräftor
som beskrivs i boken är Edslan, Ödegårdstjärn och
Mögsjön.
I F.d Fiskeriverkets sjöarkiv beskrivs Limmen
kortfattat 1935, enligt följande: ”Maxdjup 14,5 m,
pH 6,5, siktdjup 4,0 m, förekommande fiskarter;
siklöja, gädda, abborre, gädda, lake, mört, elritsa,
ål, gers.” Flodkräfta nämns fortfarande inte 1935 i
Limmen. Däremot förekom de under denna period i
Östra Silen, på vissa ställen mycket rikligt.
Exakt när och hur flodkräftorna kom till Limmen
är det ingen som vet. Troligen har någon planterat
ut flodkräftor någon gång under 1930-talet. Peter
Johansson, ordförande i Limmens fvof, berättade
att under 1940-talet, fiskade Anders Karlsson, dåvarande ordföranden i Suledsälvens flottarförening,
med nät i Limmen, vid Säviken. Flodkräftor hade
trasslat in sig i nätet, det var första gången man
upptäckta flodkräftor i Limmen. Redan vid slutet
av 1960-talet var flodkräftorna borta pga. av försurningen. Flodkräftorna hann troligen aldrig etablera
sig på allvar under de ca 30 åren. I Limmen blev det
aldrig ett bra bestånd, fisket var blygsamt. Även i
Suledsälven var inte beståndet speciellt bra, däremot
dog aldrig beståndet ut helt. Det gjordes en mindre stödutplantering med rombärande honor under
1970-talet, då även öring planterades ut, enligt Peter
Johansson. Att Suledsälven inte blev ett bra kräft-

Bild 9. Vid fisket i Suledsälvens mynningsområdet i Suledstjärnet
användes stora ”kräftkorgaa” för att ta hand om den riklliga
fångsten, som senare såldes till uppköpare. Korgarna var
egentligen gjorda för att bära ved.
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Nulägesbeskrivning av
flodkräftbestånden 2015
Under tre år mellan 2000 – 2002 planterades totalt ca
4 500 flodkräftyngel ut i framförallt Limmen. Även i
Tarperudsbäcken planterades 100 yngel. Tyvärr är det
svårt att utvärdera utplanteringen eftersom i stort sett
ingen fiskar i sjön. Ordföranden Peter Johansson har
hittat kräftor vid flera lokaler runt sjön. Ett provfiske
är nödvändigt för att bedöma beståndets status.
I Suledsälven finns dock ett bra bestånd, det har elfisken påvisats. De elfisken som genomförts avser att
inventera framförallt öring och att flodkräftorna blir en
sidofångst. Därmed är det högst troligt antalet fångade
flodkräftor i Suledsälven är kraftigt undervärderade.
Förutsättningarna för ett bra och fiskbart flodkräftbestånd i Limmen bedöms som goda. Vattenkemin
de senaste 10 åren är stabila, bra biotoper finns
representerade runt hela sjön. För Suledsälven be-

döms förutsättningarna som mycket goda, med biotopvårdsåtgärder kan den t.o.m. bli betydligt bättre.

Närmast kända signalkräftbestånd
Enligt Jarl Eliasson, Ordförande i Östra Silen Fvof, finns
det endast en känd lokal i Östra Silen där man vet att
det förekommer signalkräftor som också är det närmsta
kända lokalen med signalkräftor. En signalkräfta upptäcktes 2012 vid Hökenäs, se karta 4, på samma lokal
har man provfiskat varje år sedan dess utan att få fler
signalkräftor. Däremot fick man 7 signalkräftor 2015
på annan lokal vid Hökenäs. Några större provfisken
har inte genomförts därmed vet man inte med säkerhet
om de endast förekommer lokalt eller om de sprider sig
inom närområdet. Avståndet mellan Hökenäs och Suledsälvens mynning i Östra Silen är ca 15 km.

Karta 4. Röd stjärna markerar förekomst av signalkräftor i Östra Silen vid Hökenäs. Mellan
Suledsälvens mynning och Hökenäs är ca 13 km.

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.
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Vandringshinder
utgör det även ett vandringshinder för kräftor. Det
är svårt att definiera ett vandringshinder för kräftor
jämfört med fisk.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Suledsälven har ett vandringshinder vid utloppet ur
Limmen. Vid lågt vattenstånd utgör även troligen
flottningsdammen ett vandringshinder för fisk, se
karta 3. Om kräftor vill kan de passera, men troligen

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Bild 10. Regleringsdammen vid utloppet ur Limmen.

Bild 11. Fallet vid resterna efter flottningsdammen. Vid lågt vattenstånd utgör det ett
vandringshinder för fisk. Om kräftor vill kan de passera fallet. Det är mycket svårt att
definiera ett vandringshinder för kräftor. Vid fotograferingstillfället var vattenståndet
normalt.
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Risken för spridning av kräftpest till kräftskötselområdet
sprids sill Suledsälven är av att personer flyttar signalkräftorna inom Östra Silen eller att nya illegala
utplanteringar med signalkräftor sker. Det råder liten
mänsklig aktivitet runt Limmen och därmed liten
risk att någon illegalt planterar ut signalkräftor.
Dock finns alltid en hotbild som man inte kan bortse
ifrån t ex vid ”båtrampen”, se bild 12 och 13 där det
finns en lämplig plats där man enkelt når sjön. Det
bedrivs ingen fiskutsättning i Limmen som hotar att
sprida pest till fvo.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Signalkräftor kring området vid Hökenäs kan teoretiskt, av egen kraft sprida sig i Östra Silen och därmed nå Suledsälvens mynning. Men, detta tar lång
tid. Om signalkräftorna vid Hökenäs sprider sig ca
300 m (längs strandlinjen) per år dröjer det ca 45 år
innan de når Suledsälven. När de väl kommer i kontakt med flodkräftor kommer ett pestutbrott ske. Det
är mycket möjligt att signalkräftorna inte etablerar
sig i Östra Silen, och därmed inte kommer att hota
Suledsälven. Den största risken för hur kräftpesten

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Bild 12. En båtramp på Limmens västra sida. Man tar sig enkelt ned till sjön.

Bild 13. Vid båtrampen finns det möjligheter att grilla och bada som enkelt nås
av tursiter och fiskare. En lämplig plats för att sätta upp informationstavlor om
flodkräftor. Bockön syns i bakgrnden.

Kräftpest en ”svamp”
Ett av de största hoten mot flodkräftan är kräftpesten.. Kräftpest orsakas av en vattenlevande parasitsvamp,
algsvampen Aphanomyces astaci, som under senare delen av 1800 talet spreds till Europa från USA med
levande kräftor. Sjukdomen förekommer i hela Europa och Nordamerika. Parasitsvampen förökar sig
med sporer som sprids med vatten. När sporen träffar på en flodkräfta växer den genom skalet och angriper underliggande vävnader, vilket leder till kräftans död inom 1-2 veckor. Svampen i den döende/döda
kräftan sprider nya zoosporer som infekterar nya friska flodkräftor, fram till den sista flodkräftan är död.
Svampen anses vara strikt värdspecifik, varför den inte kan överleva utan närvaron av kräftor. Svampen
är mycket kortlivade och överlever endast någon vecka (1-6 dagar) om de inte hittar en kräfta. Kadaver
av kräftor som dött bör betraktas som infektiösa 1-3 veckor beroende på den omgivande temperaturen.
Av de i Sverige förekommande arterna av kräfta är flodkräftan extremt känslig för sjukdomen medan
signalkräftan har en betydligt högre motståndskraft. Detta innebär att signalkräftor kan bära på sjukdomen
utan att dö eller uppvisa tydliga symtom. Sätts dessa ut i ett vatten med flodkräftor kan kräftpest lätt bryta
ut och orsaka sjuklighet och dödlighet i hela flodkräftbeståndet. De kvarvarande signalkräftorna gör att
sjukdomen blir bestående i vattenområdet.
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Spridning av ett akut pestutbrott i ett vattendrag kan
stoppas vid ett vandringshinder eller i sträckor med
inga eller mycket få kräftor. I hela Suledsälven finns
ett bra bestånd med flodkräftor och möjligen även i
mynningsområdet i Östra Silen. Detta innebär att en
ev. smitta som bryter ut i mynningsområdet hastigt
sprids uppströms mot Limmen. Smittan kan stoppas
av sig själv vid flottningsdammen eller vid dammen
vid utloppet ur Limmen. En metod för att stoppa
spridningen kan vara att försöka skapa en kräftfri
zon med hjälp av släckt kalk, Ca(OH)2. Syftet är att
döda allt liv (inkl. fisk) inom ca 50 m genom att höja
pH till ca 12. Åtgärder kräver stillastående vatten,
2 – 3 dygn, för att bibehålla ett högt pH. I Suledsälven kan det vara möjligt att genomföra en kalkning
t.ex. på sträckan nedströms flottningsdammen, om
man stryper vattenflödet vid regleringsdammen, vid
utloppet ur Limmen. Åtgärden måsta förankras med
Länsstyrelsen och tillstånd måste sökas om det blir
aktuellt.

Kalkningsverksamheten inom Limmens fvof

Hösten 1988 spreds därför drygt 400 ton kalkstensmjöl i Limmen och året därpå påbörjades kalkning
i de tillrinnande sjöarna Baggerudstjärnet och St.
Grästjärnet tillsammans med Kittelhögstjärnet. Från
1991 respektive 1989 var kalkningsintervallerna varit två år för de två målsjöarna och fyra år för övriga
två vatten. Från 1997 kalkas åtgärdssjöarna med
tvåårsintervaller och Limmen och Kittelhögstjärnet
kalkas varje år från 2003 respektive 2007.
Måluppfyllelsen har varit god i Limmen sedan början av 1990-talet medan Kittelhögstjärn haft någon
enstaka surstöt i mitten av 1990-tallet, se figur 1 och
2. Effektuppföljningen har dock varit undermålig
varför den har förbättras med fler prover från båda
sjöarna. Varje år gör Länsstyrelsen en genomgång
och ev. revidering av kalkplanerna beroende på hur
pH-målet uppfylls.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Kalkningsåtgärdsområdet, som omfattar Limmens
fvo, var hårt drabbat av försurning under början av
1980-talet. I Limmen varierade pH mellan 5,5 och
6 de sista åren före kalkning med ett lägsta värde
på 5,5 (1978-04-13). I tillrinningen hade processen
gått längre. I Kittelshögstjärnet låg pH kring 5 och
i St. Grästjärnet kring 4,5. I den förstnämnda sjön
minskade mörten under 1970-talet och i den sistnämnda fanns endast stor abborre kvar vid denna tid.
Det konstaterades massutveckling av löktåg vid de
suraste tillflödena till sjön.
Kalkningsåtgärderna inom åtgärdsområdet påbörjades 1983. Då spreds ca 100 ton kalkstensmjöl och
drygt 800 ton ”mesakalk” från cellulosaindustrin i
Limmen och Kittelhögstjärnet. Effekten blev relativt
god men varaktigheten var överskattad och 1988 var
de båda sjöarna tillbaka vid ”utgångspunkten” igen.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Åtgärder vid ett pestutbrott i Suledsälven

Signalkräfta med svarta melaninfläckar troligen orsakat av kräftpest.
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Vattenkemi
Effektuppföljningen av kalkningsverksamheten görs
via vattenkemiska undersökningar vid utloppet ur
Limmen, 4 ggr/år, bäck från Kittelhögstjärn, 2 ggr/år
samt elfiske 1 ggr/år i Suledsälven samt bottenfaunaundersökning vart tredje år i Suledsälven.
Sammantaget visar de vattenkemiska förutsättningarna för Limmen och Suledsälven som mycket goda,
se fig. 1, framförallt de senaste åren. Det senast uppmätta pH som var under 6,0 är från 1983-03-21 (pH
5,6). Därefter följde en 10-årsperiod mellan 1983

– 2003, med varierande pH mellan 6,1 – 7,2. Sedan
2009 har pH stabiliserats något mellan 6,4 – 6,9.
Detsamma gäller alkaliniteten. För Kittelhögstjärn
är vattenkemin något mer osäker och varierande.
Dock undersöks vattenkemin endast 2 ggr per år
vilket kan bli osäkert för bedömningen. Så sent som
2010 uppmättes oh under 6. Om ett flodkräftbestånd
ska etableras i utloppbäcken bör vattenkemin säkras
upp.
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Figur 1. Limmens vattenkemiska utveckling sedan 1973. Som det framgår av diagramet skedde
första kalkningen skedde 1983. pH har inte understigit 6,0 sedan kalkningarna startades.
Sedan mitten av 1990-talet har pH stabiliserats. Tack vara kalkningen finns bra vattenkemiska
förutsättningar i Limmen och Suledsälven.
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Figur 2. Kittelhögstjärns vattenkemiska utveckling sedan 1973. Första kalkningen
skedde 1983. pH har understigit 6,0 vid flera tillfällen sedan kalkningarna
startades, senast var 2010, dvs. efter utplanteringen 2000 – 2003. Sedan 2011 har
pH stabiliserats.
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Fakta - Försurningens påverkan på flodkräftor
Flodkräftan är mycket känslig för lågt pH. Kräftor påverkas redan då pH faller under 6 och i gravt suravatten 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.

Elfisken
dik, ofta måste man göra 4 eller 5 utfisken eftersom
kräftorna är svåra att locka ut från sina bohålor. Normal görs tre utfisken vi elfisken. Vid Skakerud genomfördes endast 1 utfisken de tre första åren (-83,
-90 och - 94) medan vid ”Bron” genomfördes endast
1 utfisken 2008 och 2 utfisken 2004 och 2015. Vid
fem tillfällen fångades inga kräftor vid ”Bron”, detta
betyder inte att det var tomt på kräftor dessa år, utan
att det troligen är den person som utförde elfisket
som har slarvat med att inte fångat kräftorna, utan
har enbart fokuserat på fisken. Noterbart är att vid
elfisket 2015 fångades även en ål.

I Suledsälven har två lokaler elfiskats, se figur 3
och 4. Det första elfisket genomfördes 1983, vid
Skakerud. Lokalen ligger uppströms dammruinen
som utgör ett partiellt vandringshinder för öring,
vid lågvatten. Elfiskelokalen vid Skakerud upphörde
2003. 1999 startade den pågående elfiskelokalen vid
”Bron”. Vid två tillfällen (2000 och 2003) elfiskades
båda lokalerna samtidigt, dvs. man kan jämföra resultateten nedströms resp. uppströms dammruinen.
Flodkräfta påvisades första gången med elfisket
1994, se figur 3. För bra populationsberäkningar för
flodkräftor med elfiske krävs en annorlunda meto-
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Figur 3. Suledsälven, Skakerud. Elfiskeresultat för perioden 1983 – 2003. Endast öring (0+,
>0+) och flodkräfta redovisas i diagrammet, fler fiskkarter fångades. 1983, 1990 och 1994
genfördes endast ett utfisken, övriga år genomfördes med tre utfisken. Tätheterna för flodkräftor
bör bedömmas med försiktighet, tätheterna är troligen högra än vad som framgår vid elfiskena.
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Figur 4. Elfisken genomförda vid Suledsälven, ”Bron” under perioden 1999 – 2015.
Endast öring (0+, >0+) och flodkräfta redovisas i diagrammet, fler fiskarter fångades.
2008 genomfördes endast ett utfiske, 2004 och 2015 två utfisken och övriga år tre utfisken.
Tätheterna för flodkräftor bör bedömmas med försiktighet, tätheterna är troligen högra än vad
som framgår vid elfiskena.

Foto: Stig Emilsson, Hushållningssällskapet

Tumregel för bedömning av kräftbestånd med hjälp av resultatet från ett
provfiske. K/MN (Antal fångade kräftor per mjärde och natt)
K/MN
<0,5 Väldigt svagt bestånd
0,5 < 2,5 Svagt till medelst bestånd
2,5 < 5 Bra bestånd
> 5 Mycket bra bestånd
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Genomförd biotopvård
enkla fiskvägar med befintligt stenmaterial förbi
gamla kvarnrester, se bild 14.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Biotopvårdsåtgärder i form av strömkoncentratorer
och forsnackar har anlagts under 1990-talet, liksom

Bild 14. Suledsälven. Strömkoncentrator och forsnacke uppströms vägbron, anlagd under 1990-talet.

Minkjakt
minskat kraftigt.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Minkjakt med fällor bedrivs framförallt vid Suledsälven. På senare år har beståndet med mink

Bild 15. Minkfälla längs Suledsälven.
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Under arbetet med framtagande av förvaltningsplanen för Kräftskötselområdet Limmen har Limmen fvof tillsammans med Hushållningssällskapet i
Värmland kommit fram till ett antal åtgärdsförslag.
Vissa av åtgärderna i åtgärdsplanen kan genomföras
på kort sikt medan andra kan ses som mer långsiktiga målsättningar. Syftet är att bevara och utveckla
fiskbara bestånd i framtiden. 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 2016-2021:

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

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Åtgärdsplan för vidareutveckling av
flodkräftbestånden

2. Utse en kräftansvarig inom
kräftskötselområdet.
Personen sköter kontakter med myndigheter och
mellan fiskerättsägare/ortsbor mm om frågor som
berör kräftor samt sammanställer och dokumenterar
det årliga kräftfisket och om det genomförs provfisken.

3. Informationsspridning om flodkräftor 		
och kräftpest
Det bästa sättet att förhindra den okontrollerade
spridningen av signalkräftor och kräftpesten är genom informationsspridning. Många illegala utplanteringar med signalkräftor sker i oförstånd och utan
att man är medveten om konsekvenserna. Ofta finns
inte kunskapen om vad kräftpesten är och hur den
sprids. Att göra tillfälliga gäster (även påminna
fiskrättsägare, fastboende, fritidshusägare och övriga ortsbor) uppmärksamma på att det förekommer
flodkräftor inom fvo och hur man undviker att sprida
kräftpesten kan göras enligt följande.
• Informationsspridning skall ske via informationstavlor placerade på strategiska platser i
anslutning till Limmen och Suledsälven med
fakta om kräftor och hur spridning av kräftpest
skall undvikas.
• Spridning av förvaltningsplanen bland medlemmar och övrigt intresserade.
• En kortversion, dubbelsidig A-4, av förvaltningsplanen sprids i postlådor för de som bor
inom Limmen fvo vartannat år för att påminna
och uppmärksamma dem om flodkräftan och
dess hotbild.
• I samband med försäljning av fiskekort kan en
kortversion av förvaltningen skickas med.
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4. Bedriva minkjakt inom
kräftskötselområdet

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Tidigare fanns det rikligt med mink i området, beståndet har reducerats kraftigt. Man bör dock kontinuerligt jaga mink för att förhindra att de återigen
ska etableras. 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.
Att minkjakt är viktigt, vilket belyses av följande
hypotetiska räkneexempel: Om en mink äter 35
kräftor per vecka dödar den ca 1820 kräftor per
år. Den fångar framförallt könsmogna kräftor. En
könsmogen flodkräfta kostar ca 20 kr/styck. En mink
som uppehåller sig flitigt inom kräftskötselområdet
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 ser till att minkfällorna är gillrade.

Resterna av ”minkkalas” på kräfta.

5. Regler för kräftfisket
I dagsläget bedrivs knappt ett kräftfiske överhuvudtaget men på sikt kan det vara bra att införa råd
och rekommendationer för hur man ska bedriva
ett långsiktligt och hållbart kräftfiske. Kräftfisket
är undantaget i Limmen fvof stadgar. Därmed kan
man inte införa ett regelverk för kräftfisket på så sätt
som man gör för det vanliga fisket. Men man kan
framföra rekommendationer. Förslag till ”rekommendationerna” för kräftfisket är ett:

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

•

•
•

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.
Antal redskap kan begränsas till 10 – 15 mjärdar
per fiskrättsägare.

6. Återskapa kräftpremiären
Kräftfisket har inte varit en folkfest runt Limmen.
Detta beror på att det historiskt har varit ett klent
bestånd i Limmen och att det fanns så mycket mer
flodkräftor t ex i Suledsälvens mynningsområde,
i Östra Silen. Därmed kom kräftfisket i Limmen i
glömska. I dagsläget bedrivs knappt ett kräftfiske
överhuvudtaget, trots att det gått ca 16 år sedan
återintroduktionen år 2000 – 2002. 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 runt Limmen och Suledsälven, enligt en
traditionell kräftpremiär. Syftet är att återskapa den
gamla kräftpremiären som avreglerades 1994. Varje
fiskrättsägare fiskar där man har rätt 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”.
• Limmen fvof 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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7. 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, som
skall fiska kräftor.
• Årlig inrapportering av kräftfångster till kräftansvarig.

8. Biotopvård i Suledsälven och lokalt i 		
Limmens stränder

Obs, för att få bra effekt som möjligt med åtgärderna måste de genomföras på hårdbotten. Åtgärder
på mjukbottnar medför att sten, tegelpannor mm
sjunker ned i dyn och ”försvinner” vilket blir ett
ogjort arbete. Syftet är att öka bestånden samt skapa
ett så bra lokalt kräftfiske som möjligt som gynnar
den enskilde fiskrättsägaren. Obs, åtgärder i större
omfattning, t.ex. återställning av flottlederna krävs
tillstånd från Länsstyrelsen. Läs om hur man går till
väga i ”Biotopvårdsmanual för flodkräfta”.

9. Uppföljning av utplanteringarna med 		
provfiske i Limmen
Hur bra är bestånden i Limmen? Provfiska sjön med
ca 60 - 80 mjärdar för att undersöka kräftornas utbredning och beståndets storlek/status. Provfiskena
utgör värdefull information inför förvaltning av bestånden. Måste godkännas av berörda fiskerättsägare.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

En åtgärd som ett fvof eller enskild fiskerättsägare/
markägare kan genomföra för att öka bestånden är att
skapa bra biotoper (miljöer) för flodkräftor dvs. skapa
skydd och gömslen. För Suledsälven består åtgärderna av att återställa vattendragen efter flottningen.
Men enkla metoder (järnspett) kan stora stenar och
block återföras till älven. Detta skapar fler gömslen
och boplatser för flodkräftor men även betydligt fler
uppväxtmiljöer för öringens årsyngel. Dessutom kommer vattenhastigheten dämpas och älven blir något
djupare och bredare, dvs. det ger en ökad area för att
producera kräftor och öring.
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
förändras från det normala vid t.ex. en reglering,
• Varje fiskrättsägare skall/bör efter eget tycke
och engagemang aktivt skapa bra förhållande
för flodkräftor på de platser man själv fiskar
sina kräftor. På så sätt arbetar man åt sig själv.
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.
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Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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10. Elfiske efter kräftor i Suledsälven
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. Man gör en populationsberäkning med antal
kräftor/100 m2 som omfattar kräftans hela livscykel, från årsyngel till de största individerna. Elfisket
upprepas varje/vartannat år för att följa beståndets
utveckling.
• Limmens fvof ansöker om bidrag via Länsstyrelsen VÅGA-medel för genomförandet av
elfisket. Elfisket ska genomföras av personer
med tillstånd och rätt utbildning.

11. Elfiske/provfiske i Tarperudsbäcken

Limmens fvof genomför ett enklare provfiske
med 10 – 20 mjärdar i anslutning till den lokal
där ynglen planterades ut för ca 16 år sedan.

12. Eventuell flytt av flodkräftor från
Suledsälven till Limmen/Kittelhögsbäcken
Om provfisken visar på att Limmen är i behov av
ytterligare stödutplanteringar och att Suledsälven har
ett överskott på framförallt små kräftor, kan dessa
flyttas till Limmen. Förslagsvis kan det under tre
år fiskas 100 – 200 kräftor/år i storleken 6 – 8 cm, i
hela Suledsälven. Kräftorna planteras ut på en utvald
ca 50 m lång strandsträcka av Limmen eller i en lika
lång sträcka av Kittelhögsbäcken. Sträckan ska vara
noga utvald med goda biotoper.

13. Samarbete med Östra Silens fvof
Det är mycket viktigt att inte signalkräftorna i Östra
Silen sprids vidare eller att nya illegala utplanteringar sker. Därmed krävs ett samarbete med Östra
Silens fvof med informationsutbyten. Det är även
mycket viktigt att man försöker kartlägga signalkräftans spridning i Östra Silen samt att man provfiskar
den södra delen av Östra Silen.
• Limmens fvof kontaktar Östra Silens fvof för ett
samarbete och informationsytbyte.

Foto: Stig Emilsson, Hushållningssällskapet

Har de utplanterade kräftorna etablerats i Kittelhögsbäcken? Provfisken eller ett elfiske kan ge svar. Ett
elfiske kan även påvisa om det förekommer öring i
bäcken.
• Limmens fvof ansöker om bidrag via Länsstyrelsen VÅGA-medel för genomförandet av
elfisket. Elfisket ska genomföras av personer
med tillstånd och rätt utbildning.

•
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Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

14. Bilda ett skyddsområde för flodkräftan
av Limmens fvo
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 Limmens 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 Limmen
fvo 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
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beståndet sköts som vanligt av fiskrättsägarna. Limmen fvo blir utpekat av Länsstyrelsen som ett av
länets viktigaste områden med flodkräftor.
• Limmens fvof har för avsikt att tillsammans
med Länsstyrelen i Västra Götalands län bilda
ett skyddsområde för flodkräftan

Framtidsutsikter för flodkräftan
Spridningen av kräftpest mellan vattensystem i Sverige sker huvudsakligen genom att människor olagligen flyttar signalkräftor från ett vatten till ett annat.
Eftersom det är människor som är orsaken till spridningen finns stora möjligheter att bevara och skydda
ett flodkräftbestånd. Tillsammans kan man påverka
människor och förhindra att detta sker. Spridningen
av signalkräftor mellan vattensystem är inte tillåtet,
de personer som genomför en sådan handling utför
en olaglig handling, som är straffbart.
Hindrar man människor att sprida signalkräftor
är det slut på den absolut största orsaken till spridningen av kräftpest. I de områden där det finns ett
engagemang att stoppa spridningen 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.

Kräftskötselområdet Limmen

Källförteckning

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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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 Hongs-

lo) 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 indivi-

duellt 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 står för:

Oberoende – som hushållningssällskap är vi fristående. Det finns inga ägare eller
institutioner som styr vår verksamhet. Vi ger dig råd som ger just dig mer.
Kunskap – Kunskap om företagsutveckling och om landsbygdens och jordens resurser
förmedlar vi via individuell rådgivning, grupprådgivning och utbildning.
Utveckling och lönsamhet – Oberoende kunskap utvecklar verksamheten och ökar
lönsamheten i hundratals lantbruks-, skogs-, livsmedels-, turism- och landsbygdsföretag.
Landsbygdens nytta – Vårt idémässiga uppdrag är att utveckla den värmländska
landsbygdens växtkraft, med kvalificerad kunskap som medel. Det har vi gjort sedan 1803.
Hushållningssällskapet Värmland är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.
Rapporten är sammanställd av Tomas Jansson, Hushållningssällskapet Värmland i samarbete
med Limmens fiskevårdsområdesförening och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

