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Inom Gravdalsjöns fiskvårdsområdesförening har det
funnits flodkräftor under lång tid. Enligt E. Holmgren (1916) fanns flodkräftor i Rösätertjärn, Nösssjö,
Fursjö och Sämsjön 1904. Exakt hur länge de funnits
i området är oklart. Kräftorna försvann i de övre delarna av området under 1980 – 90-talet pga. av försurning, i den nedre delen minskade beståndet kraftigt.
1989 påbörjades en storskalig kalkning, därefter har
vattenkemin i målområdena varit stabila och tillfredsställande för flodkräfta. Flodkräftorna har återhämta
sig i område, delvis via återintroduktioner men även
tack vare att kalkningsåtgärderna medfört till en stabil vattenkemi. Numera finns mycket goda bestånd,
framförallt i de nedre delarna av området.
2006 bildades kräftskötselområdet Nolbyälven i ett
samarbete mellan Gravdalsjöns fvof, Länsstyrelsen
i Västra Götalands län och Hushållningssällskapet i
Värmland. Denna upplaga är en uppdaterad version.
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. I Västra Götalands län, framförallt i
Dalsland, finns ca 20 % av Sveriges flodkräftbestånd.
Arten har i huvudsak minskat till följd av kräftpest
som drabbade Sverige 1907. I dagsläget sprids kräftpesten 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.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Inledning

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 åtgärdsprogrammet
framställs ett antal nödvändiga åtgärdsförslag för att
bevara och utveckla bestånden för framtiden. Några
av åtgärdsförslagen är 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 Gravdalsjöns fiskevårdsområdesförening (fvof).
Framtagandet av ”Kräftskötselområdet” finansieras
av Länsstyrelsen i Västra Götaland och sker i samarbete mellan Gravdalsjöns fvof och Hushållningssällskapet i Värmland.

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!

3

Kräftskötselområdet Nolbyälven

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.

Flodkräfta till vänster och signalkräfta till höger.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Vad är ett kräftskötselområde med tillhörande förvaltningsplan?

Att bilda ett kräftskötselområde med tillhörande
förvaltningsplan är ett arbetssätt för 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 Nolbyälven

Kräftskötselområdet Nolbyälven
Denna förvaltningsplan ni håller i handen är unik
och speciellt framtagen för Gravdalsjöns fvof. I
samband med framtagandet av planen har dialog
förts med fiskrättsägarna Ture Olsson, Kent Karlsson, Johnny Wiklund, Mats Johannesson och Anita
Malmberg. Övrig information som ligger till grund
för förvaltningsplanen presenteras i källförteckningen.
Skötselområdet utgörs av Gravdalsjön fiskvårdsområde (fvo). Området finns i nordvästra Dalsland,
i Dals-Eds kommun och omfattar Gravdalsjön, Fursjö, Hagetjärn, Kvarntjärn, Nössjö, Sämsjön och
Nolbyälven och Rötjärn. Sjöarna avvattnas via Nolbyälven till Rörviken, Stora Le.
Nolbyälvens avrinningsområde utgörs av försurningskänslig mark vilket medfört utslagning och
försämring av tidigare befintliga kräftbestånd. Sjöarna högst upp i systemet är näringsfattiga medan
den nederst belägna sjön Nössjö är mer näringsrik.
Sjöstränderna är mestadels korta och brant sluttande
med minoregena bottnar och sparsam vegetation av
vass och kortskottsväxter. I några vikar i framför allt
Nössjö finns bottnar med rikare vegetation. Omgivningarna består huvudsakligen av kuperad barr- och
blandskogsterräng med inslag av lövskog. Odlad
mark finns i mindre omfattning vid Sämsjön, Nössjö
och Nolbyälven. I anslutning till Nolbyälven finns
ett sågverk. Området hör till ett lågfjällsområde där
gnejs är dominerande bergart. Numera är hela avrinningsområdet helt opåverkat av reglering, systemet
följer de naturliga variationerna. Nolbyälvens avrinningsområde uppgår till ca 22,5 km2. Markarealen
domineras av skog (ca 83 %) följt av sjöar (ca 14 %)
medan jordbruksmark endast utgör (ca 3 %). Höjden

över havet spänner från cirka 158 m.ö.h (Kroktjärn)
till 102 m.ö.h (Stora Le). Nolbyälven har få forsande
partier med inslag av sten och block. Den domineras
av lugnflytande sträckor med ofta med sandbotten.
Gravdalsbäcken och bäcken mellan Bäcketjärn och
Nössjö domineras av forsande sträckor med bottnar
av grus, sten och block.

Särskilt skyddsvärda arter knutna till
avrinningsområdets vattenmiljö

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Det finns några rödlistade arter i systemet enligt ArtDatabanken. Förutom flodkräftan (CR, Akut hotad)
förekommer lake, Lota lota (NT, nära hotad) samt
en ovanlig art av nattsländor Hydropsyche saxonica.
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Gravdalsjöns fvof
Sjöarna har relativt artrika fiskbestånd. Totalt i
hela avrinningsområdet finns det uppgifter om att
följande fiskarter förekommer; abborre, mört, gädda, siklöja, nors, gers, lake, elritsa, braxen, sutare,
björkna och ål (oklart om det fortfarande förekommer ål i systemet). Öring har aldrig påvisats i de
elfiskeundersökningar som genomförts i Nolbyälven
och Gravdalsbäcken. Däremot fångades en öring i
en kräftmjärde nedströms Nössemarksvägen, under
mitten av 1990-talet.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Gravdalssjöns fvof bildades 1985 och består av
ca 180 fastigheter fördelade på 8 – 10 hemman.
Fvof förvaltar i föreningsform fiskerätten. Fiskerättsägarna äger rätt till att sätta upp regler för fiskets
bedrivande, med undantag för kräftfisket. 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.

Ett grunt s.k. kvillområde i Gravdalsbäcken. Det råder brist på djupare områden med stora stenar och block som
utgör bohålor och skydd för större kräftor (> 9 cm).

Exempel på konkreta användningsområden av förvaltningsplanen är:
•
•
•
•
•
•
•

Vara ett historiskt dokument över flodkräftbeståndets utveckling och dess förvaltning
Vara kunskapsbank för fiskerättsägare, styrelse, föreningens medlemmar, ortsbor, kommun, myndigheter
och övriga intresserade
Underlätta kontakt med myndigheter vid tillståndsansökningar (ex. utplanteringar, biotopvård, anläggning av bryggor och andra service anläggningar)
Öka möjligheterna till att få stöd till åtgärder (kommunala åtgärder, fiskevårdsmedel m.m.)
Vara ett referensdokument om miljöpåverkan eller allvarlig skada inträffar (skadeståndskrav)
Vara ett underlag för produktion av informationstavlor, broschyrer och hemsidor
Vara en ovärderlig kunskapskälla

Målsättning för ”Kräftskötselområdet Nolbyälven”
• Säkra ett stabilt och fiskbart bestånd med flodkräfta
• Hindra illegala utplanteringar av signalkräftor till området
• Hindra spridning av kräftpest
• Sprida information till besökare, sommarstugeägare, badgäster, fiskare mm. med hjälp av förvaltningsplanen flod/signalkräftor och riskerna med spridning av kräftpest till Gravdalsjöns fvo.
• Ha en stabil och tillfredsställande vattenkvalité
• Återskapa den förr så uppskattade kräftfiskepremiären.
• Tillsammans med Länsstyrelsen bilda ett skyddsområde för flodkräfta av ”Kräftskötselområdet Nolbyälven”
• Säkerställa att det finns goda biotoper för flodkräftor i både vattendrag och sjöar.
• Att det ska bedrivas ett uppskattat återkommande kräftfiske.
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Enligt uppgifter ur boken ”E. Holmgrens undersökningar af fiskevatten å Dalsland” 1901 – 1904”
fanns flodkräftor Fursjö, Sämsjön (då kallad Mögsjön), Nössjö och Rösätertjärn, under 1800-talet. I
Nössjö uppgavs beståndet vara ”särskild talrika och
förhindra genom att uppäta betet fiske vid fiske med
bottenlångref”. Under den här perioden var flodkräftor vanligt förekommande i flertalet av Stora Les
tillflöden. Däremot fanns, enligt E. Holmgren, inte
kräftor i Stora Le.
Det finns ingen känd dokumentation om flodkräftorna utveckling efter 1904, det man vet är att under
1960-talet fanns flodkräftor även i Gravdalsjön och
i det gränsöverskridande Kroktjärnet. Om flodkräftorna har flyttats eller spridit sig i egen regi är oklart.
Högst troligt har människor flyttat flodkräftorna.
Försurningssituationen hade inte gått så långt i
Nolbyälvens avrinningsområde som i flera andra
av Stora Les tillrinningar. Första kalkningen skedda
1982 i Gravdalsjön. pH innan kalkning var ca 5 för
alla målområdena i åtgärdsområdet. Flodkräftan var
dock försvunnen pga. av försurningen i systemets
övre delar när de mer storskaliga kalkningarna inleddes 1989. Övriga faktorer som påverkade bestånden
negativt under denna period var ett hårt fisketryck
och ökande mängder mink. Kräftpest har aldrig
drabbat området.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Flodkräftans historiska utveckling inom Gravdalsjöns fvo

En sträcka av Gravdalsbäcken med slät grusbotten.

ett ”Väldigt svagt bestånd”, se tabell 2. Numera är det
tyvärr ingen som fiskar kräftor i Gravdalsjön, därmed
finns liten kunskap om beståndsutvecklingen. Däremot
har man noterat kräftor på grundare områden samt att
det numera är betydligt vanligare att man fångar grov
abborre med 2 – 3 kräftor i magen.

Fram tills mitten av 1970 – talet fanns ett bra kräftbestånd i Gravdalssjön, kräftor fångades runt hela sjön.
Fiske bedrevs 1976. Det var inga enorma mängder som
fiskades men fiskerättsägarna var nöjda. Varför sjön
inte var lika bra som t ex Nössjö kan troligen förklaras
att den är näringsfattigare och framförallt att tillgången
till bra hårdbottnar är begränsande. Bra bottnar för
kräftor finns framförallt strandnära. Sjöns botten övergår relativt snabbt till mjukbotten, där kräftor inte trivs.
Det var försurningen som orsakade att kräftorna
försvann i Gravdalssjön. Under denna period ökade
även beståndet med mink kraftigt, vilket kan vara en
bidragande orsak. Andra hot mot sjön föreligger eller
förelåg inte. Den ligger överst i systemet och förutom
påverkan från skogsbruket finns inga ytterligare faktorer som kan påverka beståndet. Gravdalsjön kalkades
första gången 1982 med 350 ton kalkstensmjöl med
hjälp av terränggående fordon.
Länsstyrelsen finansierade under fem år 1993 – 1995
en utplantering med totalt 15 000 yngel Gravdalsjön,
se tabell 1. Återhämtningen gick sakta. Vid provfisken
1999, 2002 och 2008 fångades endast mellan 0,22
-0,26 kräftor per mjärde och natt vilket indikerar på

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Gravdalssjön med utlopp

Gravdalsbäcken. I stort sett under varje lämplig sten finns bohålor.
Under små stenar finns små kräftor och vice versa. Det råder brist
på stora stenar och block i huvudfåran. Kräftorna uppehåller sig
framförallt längs de steniga strandkanterna.
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Bäcken har begränsad tillgång till större sten/block i
huvudfåran. I dagsläget finns huvuddelen av boplatserna
längs strandkanterna. Bäcken kan hysa betydligt fler
kräftor med aktiv biotopvård, dvs. skapa mer gömslen
och boplatser med bl.a. utforsling av sten och död ved.
Vissa sträckor utgörs av grunda och breda grusbottnar
med stor brist på bra gömslen. Utloppet ur Gravdalsjön
var förr reglerad för att förse en såg och kvarn med vatten, bäcken har aldrig använts för flottning av timmer. I
anslutning till bäcken fanns även en silvergruva.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Även i Gravdalsbäcken genomfördes en utplantering
under perioden 1993 – 1997 med totalt 5 000 yngel,
se tabell 1. En tydlig ökning kunde ses 2015 i form av
gott om synliga bohålor, detta syntes inte vid fältbesök
2005. De grävda bohålorna syns tydligt i denna grunda
bäck med det klara vattnet. Utplanteringen svarade
betydligs bättre i bäcken jämfört med Gravdasjön.
Provfisken har genomförts 2001 och 2008, med resultatet 0,96 resp. 2,34 kräftor per mjärde och natt, se tabell
2. Provfisket 2008 visade på att det fanns ett bra bestånd.

Vissa sträckor i Gravdalsbäcken lämpar sig väl för biotopvårdande åtgärder. Enbart med att tillföra stora stenar och
död ved skapar man enkelt en mycket bra kräftbiotop på sträckan i bilden.

Kroktjärn

Flodkräftor fanns i Kroktjärn fram tills slutet av
1960-talet. Därefter försvann kräftorna pga. av försurningen. Bestånd var riktigt bra under 1950-talet.
pH under 5,0 uppmättes under 1970-talet, enligt Kent
Karlsson. Kroktjärn kalkades första gången 1989 och
sista gången 2008. pH har understigit 6,0 efter 2008
vilket innebär att vattenkemin inte är tillfredsställande
för kräftor. Det har aldrig gjorts försök att återintroducera kräftor. Ska man lyckas med en framtida återintroduktion krävs att kalkningen återupptas.
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Fagerlidtjärn

Även i Fagerlidtjärn fanns ett bestånd under
1950-talet, det fanns även kräftor i utloppsbäcken.
Tjärnet består till stor del av dy/mjukbottnar som
inte är lämpliga kräftbottnar. Om det finns eller ur
stor del av tjärnet som numera har lämpliga biotoper
är oklart. Om det ska bli aktuell med en utplantering
bör man noga undersöka om tjärnet har de bottnar
som krävs. Om så är fallet kan det vara aktuell med
en återintroduktion om vattenkemin är stabil.

Kräftskötselområdet Nolbyälven

Trots att Sämsjön inte har lämpliga bottnar fanns
det fram tills mitten av1960-talet kräftor i sjön.
Framförallt vid in- och utloppet ur sjön fanns gott
om kräftor. Utloppsbäcken hyste mycket kräftor
fram tills slutet av 1960 – talet. Troligen förekommer numera inte kräftor i sjön, möjligen finns det
kräftor där det finns hårdbottnar. Däremot finns
det gott om flodkräftor i bäcken mellan Sämsjön
och Bäcketjärn. Biotopvård har genomförts genom att skapa boplatser bl.a. med tegelpannor.
I augusti 2015 provfiskades bäcken med 9 mjärdar
som resulterade i 57 kräftor (6,3 kräftor per mjärde
och natt). Bäcketjärn hyste bra med kräftor förr,
om det numera finns lämpliga bottnar i tjärnet är
oklart. Det omges dock av frodig vegetation längs
stränderna samt riklig vegetation i tjärnet.
Bäcken mellan Bäcketjärn och Nössjö, Bäckälven,
har mycket fina biotoper för flodkräftor. Den varierar
mellan strömmande och forsande partier med gott

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Sämsjön

Bäcken mellan Sämsjön och Bäcketjärn.

Biotopvård med tegelpannor i bäcken mellan Sämsjön
och Bäcketjärn

om hårdbottnar. Dock är avsaknaden av större sten/
block stor vilket innebär att kräftorna framförallt hittar sina bohålor längs strandkanten. Detta innebär att
det finns stora möjligheter att förbättra Bäckälven.
Med enkla åtgärder kan man öka tätheterna genom
att tillföra/bryta loss sten/block från strandkanten
och föra ut i huvudfåren. Man ökar tillgången av
bohålor och förbättrar avsevärt skyddsmöjligheterna
samt ökar den vattenförande ytan dvs. utrymmet för
fler kräftor ökar.

Bäckälven med forsande och strömmande partier, lämpligt för biotopvård.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Fursjö

Fursjö. Det finns lämpliga bottnar som är bra miljöer för flodkräfta även om de är få.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Tidigare fanns det kräftor i Fursjön och det bedrevs
ett visst fiske. Det var dock få människor som fiskade kräftor i sjön. Under 1960-talet försvann kräftorna helt. Som för hela avrinningsområdet var det
försurningen som orsakade att kräftorna försvann.
1989 kalkades Fursjö första gången och den sista

Fursjö, en stor del av stränderna utgörs av stenhällar som snabbt
övergår till djupare områden med mjuk- och dybottnar.
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kalkningen skedde 2004. Vid två tillfällen har pH
mindre än 6,0 uppmätts, 2011 pH 5,8 och 2012 pH
5,9. Detta indikerar på att de vattenkemiska förutsättningarna inte är tillfredställande, dessutom har
alkaliniteten en negativ utveckling sedan 2007, se
figur 6.
Återintroduktioner har pågått i Länsstyrelsens regi
vid fem olika tillfällen under perioden 1993 – 1997
med sammanlagt 15 000 yngel. Provfiske utfördes
2000, 2002 och 2008 i syfte att följa upp återintroduktionen. Vid första provfisket 2000 kunde ingen
kräfta fångas med hjälp av 50 burar. Vid 2002 och
2008 års provfiske fångades 10 resp. 11 kräftor, se
tabell 2. Beståndet var svagt men återintroduktionen
hade dock lyckats. 2015 provfiskades Fursjö med 22
mjärdar av en fiskerättsägare, ingen kräfta fångades.
Fursjö är inte en sjö med goda biotoper för kräftor.
Givetvis finns enskilda strandnära områden med bra
biotoper, men en stor del av sjöns stränder utgörs av
stenhällar med bottnar som snabbt övergår till mjuk/
dy botten. För att säkerställa och/eller förbättra förutsättningarna för att skapa ett fiskbart bestånd med
flodkräftan i Fursjö, bör kalkningarna återupptas.
Ett provfiske genomfördes i Fursjöns utloppsbäck
i augusti 2015, i den lilla bäcken mellan Göpetjärn
och Bäcketjärn av en fiskerättsägare. 9 små kräftor
på 3 mjärdar fångades, vilket i sig är imponerande
att ett sådan litet vattendrag kan hysa ett bestånd
med kräftor. Det ska poängteras att bäcken är mycket liten och riskerar att torka ut vi torrperioder

Kräftskötselområdet Nolbyälven

Kvarntjärn

I början av 1900-talet fanns endast abborre och
elritsa. Flodkräftor kom senare, exakt när är oklart,
troligen under 1940-talet. Flodkräftor fanns fram
till 2014. 2015 genomfördes ett mindre provfiske
med 10-12 mjärdar utan resultat. Fler provfisken
bör genomföras. Kvarntjärn har varit påverkat av
försurning men ingår ej i kalkningsverksamheten. I
början av 1980-talet genomfördas en kalkning utan
att Länsstyrelsen var involverad, med 1 ton. Detta
upprepades vid två tillfällen i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. pH har uppmätts av
Kent Karlsson till 6,0 – 6,2 och alkaliniteten till
0,03 – 0,04 mekv/l. I vilken omfattning flodkräftor
förekommit är oklart. Fler vattenkemiska undersökningar bör genomföras för att utreda huruvida
Kvarntjärns lämplighet för kräftor. Man bör också
undersöka utloppsbäcken som mynnar i Stora Le, vis
Harsnäs. Det är rikligt med signalkräftor i Harsnäs,
kan dessa vandra upp i bäcken, troligen inte men det
bör undersökas.

Nösssjö

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Nössjö var vida känt för sitt goda kräftfiske, framförallt under 1950-talet. Det var stor folkfest runt sjön
när premiärdagen infann sig. Det var framförallt en
viktig inkomstkälla för fiskerättsägarna runt sjön.
400 kräftor på en kväll var inte ovanligt. En notering
är från 1950-60-tal då man på 60 mjärdar fick 22
kg flodkräftor på en kväll, vilket motsvara ca 550

kräftor. I dag är en sådan fångst värd ca 10 000 kr.
Det kom flera uppköpare dagen efter premiärdagen
t.ex. Tora från Göteborg som sålde kräftorna vidare
till hotellen runt Göteborg. Senare köpte handlaren i Nössemark kräftorna från närområdet som
sumpades i stora vatten kar i lanthandelns källare.
Det var få personer som åt upp sina fångade kräftor utan de flesta såldes. Från mitten av 1940-talet
fick man 3,75 kr/tjog vilket idag motsvarar ca 75
kr/ tjog. Ett tjog flodkräftor skulle idag kosta ca
450 kr. Det goda kräftbeståndet i Nössjö utmärkte
sig jämfört med andra kräftförande vatten i området. Kräftorna fanns inte jämnt fördelade runt
sjön. På vissa platser bedrevs ett intensivt fiske
medan i andra delar av sjön fanns inte bra miljöer
för kräftor och där var det heller inget bra fiske.
Under 1970-talet började dock en successiv försämring ske. Under 1980-talet fortsatte försämringen
och under 1990-talet hade fisket i stort sett upphört.
Kräftorna har dock aldrig helt försvunnit, utan det
har hela tiden funnits en spillra kvar. Fursurningen
nådde även Nössjö, 1978 uppmättes pH 5,5 och
1988 5,8. Den första kalkningen som genomfördes
1982 i Gravdalssjön fick inte önskat resultat i de
nedre delarna av systemet. Sedan den storskaliga
kalkningen påbörjades 1989, har vattenkemin varit mycket tillfredsställande. När väl vattenkemin
stabiliserades påbörjades beståndets återhämtning.
Eftersom beståndet var kraftigt reducerat dröjde det
några år innan man noterade ökningen. Kräftfisket

Vid utloppet ur Nössjö finns rester efter en stendamm. Bra miljö för flodkräfta.
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upphörda mer eller mindre under 1990-talet vilket
medförda att de kräftor som var kvar fick möjligheten att reproducera sig. Samtidigt som kräftfisket
upphörde togs det statliga regelverket kring kräftfisket bort 1994. Plötsligt fanns ingen kräftpremiär.
Sedan slutet av 1990-talet har man noterat att
kräftbeståndet ökat kontinuerligt. Nössjö har aldrig
lyckats återhämta sig trots att det finns mycket bra
bestånd i inlopp och utlopp. Det är dock osäkert hu
ruvida beståndet är bra eller dåligt, något provfiska
har aldrig genomförts. Från 2005 finns ett fiska att
härleda till, på 25 mjärdar fick man 13 flodkräftor.
Ett tecken på att det inte är ett bra bestånd är att det
inte bedrivs ett kräftfiske.
Det är anmärkningsvärt att beståndet inte har ökat
i takt med t ex Nolbyälven. Större delen av sjöns
stränder har mycket fina biotoper, möjligen kan det
skett med isens hjälp stenförskjutningar av sten/
block som numera ligger på land ovan strandlinjen.
Detta kan ha medfört till att det lokalt minskat med
skydd och gömslen. Det finns rester efter en damm

Rombärande hona.

vid utloppet. Nössjö har varit påverkad av reglering,
de är oklart när detta upphörde. För att klargöra
beståndet storlek bör man omgående genomföra
ett större provfiske med 60 – 80 mjärdar på olika
lokaler.
Troligen spelade sjöns bördiga omgivningar en
viktig roll till att försurningen inte slog ut beståndet
totalt. Andra faktorer som påverkade minskningen,
i kombination med försurningen, var mycket troligt
ett hårt fiske och minkens intrång i omgivningarna.
Eftersom man tjänade mycket pengar på kräftorna
kan man förstå att det fanns ett hårt fisketryck. Vissa
delar av Nössjö har fått en ökande strandvegetation
t.ex. den grunda viken i den nordöstra delen av sjön,
vid Huken. Fram till 1970 – 80-talet fanns en mager
vegetationsbälte. Numera har viken ett tätt vassbälte.
Ett tätt vassbälte kan medföra att dess rotsystem tar
kräftornas bottenbiotoper i anspråk. Efter att kräftpremiären togs bort 1994 har intresset för kräftfisket
dalat, trots att beståndet numer är mycket bra. Ett
fåtal fiskerättsägare fiskar kräftor i Nössjö.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Nolbyälven
Nolbyälvens kräftbestånd var historiskt i samma
klass som Nössjö. Ett hårt fiske bedrevs. Tillskillnad
mot Nössjö har man alltid fiskat kräftor i älven. En
försämring skedde ungefär samtidigt som för Nössjö men det blev aldrig så låga tätheter att fisket
upphörde. Hela sträcken från utloppet ur Nössjö och
ned till Rössätertjärnet var lika bra. Sedan mitten
av 2000-talet har beståndet haft en mycket positiv utveckling. 2015 finns ett mycket bra bestånd,
framförallt i de övre delarna samt nedströms Nössemarksvägen. I dessa delar av Nolbyälven betraktas
nästan beståndet som återställt till hur det var under
1960-talet. Det finns ingen särskild förklaring till
uppgången förutom en stabil vattenkemi. Fisket har
de senaste åren varit mycket positiva. Några fångst-
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siffor de senaste åren i de övre delarna har varit 4,
7, och 22 kräftor per mjärde och natt. År 2013 var
mycket bra nedströms Nössemarksvägen, vid en
lokal fångades ca 300 kräftor (> 9 cm) med 9 mjärdar, rekordet var 37 kräftor i en mjärde. På samma
sträcka fångades 2014 ca 200 kräftor. Fångsten 2013
kunde likställas med fångsterna 1965. Flodkräftor
finns t.o.m. i utloppet ur Rösätertjärnet. Vid vägtrummorna kunde undertecknad hitta 2 stycken med
vattenkikare i augusti 2015, endast ca 200 m från
mynningen i Stora Le.
Huvuddelen av Nolbyälven består av strömmande
meandrande partier med mycket få forsar/fall. Bottnarna domineras av sand och lera med inslag av
sten/block. I kantszonen finns rikligt med alträd

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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Nolbyälvens kantzon är mycket viktig för flodkräftorna. Alrötterna ger värdefulla gömslen på en i övriga steril och sandig botten

på ca 600 m, domineras botten av sand med inslag
av död ved. Gran dominerar kantzonen. Sträckan
har dåliga förutsättningar för kräftor. Huruvida det
bedrivs ett kräftfiske på denna sträcka är oklart och
även vilka tätheter som förekommer. Sträckan är i
stort behov av biotopvårdande åtgärder. Det finns
mycket begränsat med sten/block längs strandkanten
som kan forslas ut i huvudfåran. I stället kan död
ved placeras ut i älven och förankras mot högflöden
för att skapa boplatser och gömslen.
Ett sågverk är beläget intill Nolbyälven och Nössemarksvägen. Virket som ligger på upplag spolas
med vatten innan behandling, detta vatten kommer
mynnar i älven och för med sig mycket organiskt
material. Vattnet i Nolbyälven brunifieras betydligt
nedströms sågverket. De goda tätheterna tyder dock
på att vattnet från sågverket inte påverkar kräftorna
i dagsläget.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

vars rötter går ned i strandkanten. Dessa rotsystem
är mycket viktiga biotoper för flodkräftan. Vissa
sträckor har dominans av slät sand/lerbottnar med
litet inslag av död ved. Trots brist på gömslen kunde
man se rikligt med kräftor vid ett fältbesök i augusti
2015, under dagtid.
Det finns endast en kortare sträcka med fors ca
800 m nedströms Nössjö. I den finns rester efter en
damm, vid Hasen, som utgör vandringshinder för
fisk och ev. kräftor. Man har utfört elfisken i Nolbyälven vid Trillan, men man har aldrig påträffat
öring. I mitten av 1990-talet fick man dock en öring
i en kräftmjärde nära elfiskelokalen. Det är den enda
kända förekomsten av öring på senare tid i systemet.
Möjligen bör ett elfiske genomföras i den forsande
delen för att helst klargöra om det fortfarande förekommer öring i systemet.
Från dammen och det forsande partiet vid Hasen
och nedströms till Nössemarksvägen, en sträcka
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Det skiljer endast ca 200 m mellan flodkräftor vid
utloppet ur Rösätertjärnet och signalkräftor i Rörviken. Detta är ett mycket stort och konstant hot mot
flodkräftorna inom hela området. Signalkräftor har
etablerats i Rörviken på senare år. 2006 när kräftskötselområdet Nolbyälven bildades fanns inte signalkräftor i Rörviken. Om dessa spridits från Nössemark/Strandviken av egen kraft eller om någon
har flyttat kräftorna är oklart. Troligen har någon
person flyttat signalkräftor till Rörviken. Signalkräftor lokaliserades första gången vid Strandviken/
Nössemark 2002.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Närmast kända signalkräftbestånd

Signalkräfta med svarta melaninfläckar troligen orsakat
av kräftpest.

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.

Risken för spridning av kräftpest till kräftskötselområdet
Risken för att signalkräftorna och flodkräftorna
stöter på varandra vid utloppet ur Rösätertjärnet
är mycket stor eller möjligen en tidsfråga när det
kommer ske. Det som skiljer dem åt är ett ca 250
m långa tätt vassbälte med mjukbottnar på sträckan
mellan Rösätertjärnet och Rörviken. Sträckan utgör
mycket troligt ett effektivt vandringshinder för kräf-

tor. Hur långt in i Rörviken signalkräftorna förekommer är oklart. Den 250 m långa sträckan avgränsas
av två vägtrummor. I den övre vägtrumman (utlopper ur Rösätertjärnet) hittades flodkräftor i augusti
2015. Den nedre vägtrumman utgör gränsen mellan
Nolbyälven och Rörviken.

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 Nolbyälven finns ett
bra bestånd med flodkräftor från Rösätertjärnet upp
till Nössjö vilket innebär att en ev. smitta hastigt
sprids uppströms. En metod kan vara att försöka
skapa en kräftfri zon med hjälp av släckt kalk. Om
det inte finns flodkräftor på en ca 50 m lång sträcka
kan inte smittan spridas uppströms. I Nolbyälven
finns ingen lämplig sträcka att kalka. Däremot finns
ett vandringshinder som kan stoppa en spridning
uppströms. Rester efter en damm finns ca 800 m
nedströms Nössjö, se karta 2.
Normalt bör en pesthärd stoppa vid dammen eftersom kräftor inte kan vandra förbi dammen. Dock
kan det vara viktigt att tänka på att i samband med
ett pestutbrott kan t ex en mink sprida smittan förbi
ett vandringshinder. I samband med et pestutbrott
hittar minken gott om byten, en mink kan bära med
sig en smittas flodkräftor förbi vandringshindret.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Åtgärder vid ett pestutbrott i Nolbyälven

Rester efter dammen, ca 800 m nedströms Nössjö, vid Hasen är
ett vandringshinder för både fisk och kräftor.

Karta 2. Den övre röda stjärnan markera dammen vid Hasen. Den lila romben markera nedre
förekomsten av flodkräftor medan stjärnan närmast Rörviken markerar vandringshindret i from av
den täta vegetationen.
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Plan för bekämpning av ett akut
kräftpestutbrott vid dammen
Lyckas man inte stoppa smittan vid dammen hotas
hela området. Det finns inga övriga platser som
lämpar sig för åtgärder som t ex kalkning eller ytterligare vandringshinder. Därmed är det inte säkert
att smittan sprids inom hela området. Det är möjligt
att Bäcketjärnet och Sämsjöns mjukbottnar kan förhindra att smittan når Gravdalsjön och Fursjö.

Vandringshinder
I området finns rester efter dammar och gruvdrift.
T ex vid utloppet ur Gravdalsjön finns rester efter
en silvergruva, vid utloppet ur Nössjö finns rester
efter en stendamm och ca 800 m nedströms Nössjö
finns rester efter en damm i Nolbyälven. Dammen
i Nolbyälven det enda vandringshindret för fisk och
kräftor i systemet. Ett troligt naturligt vandringshinder för kräftor finns i anslutning till Nolbyälvens
mynning i Rörviken, Stora Le. Ett ca 250 m långt
tätt vassbälte med mjukbottnar utgör mycket troligt
ett effektivt vandringshinder för kräftor. Hur nära
signalkräftor finns mynningen är osäker.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

1. Bevakning av befintligt bestånd i anslutning
till sågverket och nedströms till Rösätertjärnet.
Hittar man döda kräftor måste man agera snabbt.
Uppskattningsvis har man endast några veckor
på sig att stoppa spridningen från Rösätertjärnet
och upp till dammen. Vid upptäckt av döda
kräftor kontaktas kräftansvarig i fvof. Kontakta
omedelbart Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Efter avstämning med Länsstyrelsen skickas
kräftor till Statens Veterinärmedicinska Anstalt
(SVA) för snabb analysför att påvisa kräftpest
som sedermera utgör underlag för att pestförklara området.
2. Kräftansvarig samlar fvof för avstämning, synkronisering och arbetsfördelning.
3. Om det finns mink i anslutning till dammen ska
det genomföras en intensiv minkjakt.
4. Sumpning av kräftor för tidigt varsel uppströms
och nedströms dammen. Sumparna undersöks
varannan dag.
5. När Länsstyrelsen förklara utlyst området som
pestsmittade ska man ombesörja att skyltar som
Länsstyrelsen tillhandahåller ska sättas upp på
lämpliga lokaler.

Vassbältet vid utloppet ur Rösätertjärnet. Ca 200 m nedströms mynnar Nolbyälven i Rörviken, Stora Le med
singalkräftor.
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Utplantering av flodkräftor
Länsstyrelse drev i Dalsland ett projekt med att återintroducera flodkräftor i försurningsdrabbade vatten
under 1990-tale, se tabell X. Åtta sjöar och fem
vattendrag valdes ut. Av dessa ingick bäcken från
Gravdalssjön, Gravdalsjön och Fursjö. I de utvalda
vattnen bedömdes flodkräfta slagits ut på grund av
försurning och varit helt tomma på kräftor under ca
15 – 25 år dvs. sedan 1970-talet.
Sjö/vattendrag

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Antal utsatta
flodkräftor per år
1993

1994

1995

1996

1997

Totalt

Bäck fr Gravdalssjön

1000

1000

1000

1000

1000

5 000

Gravdalssjön

3000

3000

3000

3000

3000

15 000

Fursjö

3000

3000

3000

3000

3000

15 000

Provfisken
Länsstyrelsen och 2008 av Hushållningssällskapet
i Värmland, på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra
Götaland.

Uppföljning av utplanteringarna har skett via provfisken enligt standardiserad metodik. 1999, 2001,
2002 genomfördes provfisken av personal från
År

Antal kräftor

Antal mjärdar

Fångst per mjärde

Bäck från Gravdalssjön

2001

44

44

0,96

Bäck från Gravdalssjön

2008

89

38

2,34

Fursjö

2000

0

50

0

Fursjö

2002

11

49

0,22

Fursjö

2008

12

55

0,22

Gravdalssjön

1999

11

50

0,22

Gravdalssjön

2002

22

98

022

Gravdalssjön

2008

13

50

0,26

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Sjö/vattendrag

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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Kalkningsverksamheten inom
Gravdalsjöns fvof
Gravdalssjön kalkades redan 1982 med 350 ton kalkstensmjöl med hjälp av terränggående fordon på sjöns
grundområden. De storskaliga kalkningarna påbörjades först 1989. Då kalkades Fagerlidtjärnet, Fursjö,
Gravdalssjön, Hagetjärn och Kroktjärn med totalt 408
ton. Dessutom kalkades två våtmarksytor i anslutning
till Fagerlidtjärnet med 15 ton. Därefter sänktes givan
i Försjö från 86 ton till 50 ton, i Gravdalssjön från 242
ton till 150 ton, i Hagetjärn från 50 ton till 15 och i
Fagerlidtjärnet från 15 ton till 10 ton. Spridningsintervallen var olika för sjöarna, Fagerlidtjärnet och
Kroktjärnet kalkades vartannat år medan de övriga tre
kalkades med femårsintervall. Spridningsintervallen
på fem år var för långa. Dessutom var alkalinitetsvärdena i bl.a. målområdena Gravdalssjön och Försjö för
höga och varierande. Till spridningen 2007 gjordes
därför vissa justeringar för de mindre sjöarna, vilket
resulterade i kortare intervall med lägre giva. Inför
spridningen 2009 sattes åtgärdsområdet på kalkningsuppehåll eftersom alkaliniteten var god trots att den
senast stora kalkningsinsatsen gjordes 2004. Senaste
kalkningen skedde 2008.
Målområdena för kalkningen utgörs av Gravdalsjön,
bäck från Gravdalsjön, Fursjö, Sämsjön, Nössjö och
Nolbyälven. Motiven för kalkningen består (beroende
av sjö/vattendrag) av lake, nors, siklöja, flodkräfta, elritsa, vattenberoden fågel, utplanterad röding, gädda,
mört, sutare, braxen, ål samt upplåtet fiske.
Den kemiska målsättningen är att pH inte ska understiga 6,0 i målområdena.

Effektuppföljning av kalkningen
Syftet med kalkningarna är att bibehålla acceptabel
vattenkvalitet i de större sjöarna i systemet samt i
Nolbyälvens huvudfåra upp till Gravdalssjön. Dessutom syftar kalkningarna till att förbättra förutsättningarna för god vattenkvalitet i St Le. Samtliga
målområdena är utpekade som Nationellt värdefulla
vatten (flodkräfta).
För att få reda på hur kalkningsinsatserna fungerar
under året, genomförs vattenkemiska och biologiska undersökningar (bottenfauna). Vattenkemiska
undersökningar genomförs i utloppen av Gravdalsjön, Fursjö, Sämsjön, Nössjö, Fagerlidtjärn samt
i Nolbyälven. Bottenfauna undersöks vid bäcken
från Gravdalsjön och i Nolbyälven. Effektuppföljningen bedrivs av Länsstyrelsen i Västra Götaland,
dessutom har Kent Karlsson kompletterat med
åtskilliga vattenkemiska analyser avseende pH och
alkalinitet.
De vattenkemiska undersökningarna ger oftast
endast ett ögonblicksvärde för tillståndet, medan
de biologiskaundersökningarna någorlunda kan
beskriva hur vattenkemin varit under hela året.
Bottenfaunan d.v.s. de djur som lever på eller i
bottnen t.ex. insektslarver, maskar, snäckor och
musslor är viktiga indikatorer på vattenmiljön i
sjöar och vattendrag, utifrån förekommande arter
och sammansättning görs en bedömning av bl.a.
försurningspåverkan.

Fakta kräftor - När blir en flodkräfta könsmogen
Flodkräftan blir könsmogen vid 6-8 cm längd vilket motsvarar en ålder av 3-7 år. Efter det att könsmognad
inträtt parar sig som regel hanarna varje år. Under gynnsamma förhållanden (god näringstillgång och temperaturförhållande) kan de flesta honorna producera rom varje år, men det är vanligt att en del av honorna
står över parningen och parar sig vartannat eller t om. vart tredje år. I södra Sverige visade en undersökning
att antalet könsmogna honor som parade sig varierade från 53 % – 97 % i olika vattendrag.
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Bottenfauna
I bäcken från Gravdalsjön har bottenfaunaundersökningar genomförts vid sex tillfällen under perioden
1993 – 2012. Mellan 1993 – 2006 bedömdes försurningssituationen till ”Ingen eller obetydlig påverkan”. Medan de två senaste undersökningarna 2009
och 2012 bedömdes till ”Måttligt surt”.
Även i Nolbyälven har sex undersökningar genomförts. Varje undersökning har bedömts vara ”obetydlig påverkad” av försurning. En av de viktigaste
arterna för bedömningen av försurningspåverkan är
just flodkräftan, som är mycket försurningskänslig.

Försurningssituationen hade inte gått så långt i Nolbyälvens avrinningsområde som i flera andra av Stora
Les tillrinningar. pH innan kalkning var ca 5 för alla
målområdena i åtgärdsområdet. Flodkräftan var dock
försvunnen i systemets övre delar när de mer storskaliga kalkningarna inleddes 1989. Det var sannolikt en
följd av försurningen som försvårade eller omöjliggjorde reproduktionen samt hårt fisketryck och ökande
mängder mink.
De vattenkemiska förutsättningarna för flodkräfta
är mycket goda i Gravdalsjön, Sämsjön, Nössjö och
Nolbyälven, trots att kalkningen avslutades 2008. Sen
diagrammen nedan. pH i dessa vatten har inte understigit 6,0 vid något mättillfälle. Det är även i dessa vatten
som flodkräftan går mycket bra. När det gäller Fursjö
har återintroduktioner genomförts men resultat är blygsamt, vilket möjligen kan förklaras av att vattenkemin.
Alkaliniteten har en tydlig nedgång sedan 2007 och pH
har understig 6,0 vid två tillfällen.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Vattenkemi

Många gånger hör man olika historier om stora kräftor,
vissa över 25-30 cm! Hur stor en kräfta är beror förstås
på hur man mäter. På bilden kan du se hur man mäter
en kräfta. Mellan ögonen finns en ”tagg”, mellan denna
tagg och den mittersta fliken på stjärten mäter man en
kräftas längd. Det är ovanligt att de blir större än 17 cm.

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.
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Hagetjärnet

pH

8

Alkalinitet

1

7,5

0,9

7

0,8

6,5

0,7

6

0,6

5,5

0,5

5

0,4

4,5

0,3

4

0,2

3,5

0,1

3

alk (mekv/l)

pH

0

Figur 1. Hagetjärnets vattenkemiska utveckling för perioden 1973 – 2015. Kalkning pågick under perioden 1989
– 2008. Mellan perioden 1991 – 2010 genomfördes inga vattenkemiska undersökningar. Vad som föranledde
ökningen av pH och alkalinitet 1984 är okänt. Lägst uppmätta pH är 4,9 1983. För perioden 2010 – 2013 har
analyserna genomförts av Kent Carlssons.

Figur 2. Gravdalsjöns vattenkemiska utveckling för perioden 1989 – 2015. Fösta kalkningen skedde redan 1982
och den sista 2004. pH har aldrig understigit 6,0 vid något tillfälle.
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Figur 3. Fagerlidstjärnets vattenkemiska utveckling för perioden 1989 – 2015. Kalkning pågick under perioden
1989 – 2008. Lägsta uppmätta pH är 5,8 (2013).

Figur 4. Kroktjärnets vattenkemiska utveckling för perioden 2009 - 2015. Kalkning pågick under perioden 1989
– 2008. Endast ett fåtal vattenkemiska undersökningar har genomförts under perioden. Lägsta uppmätta pH
noterades 2013 med 5,6.
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Figur 5. Sämsjöns vattenkemiska utveckling för perioden 2003 - 2015. Det har aldrig kalkats direkt i sjön.

Figur 6. Fursjöns vattenkemiska utveckling för perioden 1989 – 2015. Fösta kalkningen skedde redan 1989 med
86 ton, kalkningen genomfördes med femårs intervaller. Sista kalkningen skedde 2004 med 50 ton. Vid två tillfällen
(2011, 2012) har pH understigit 6,0 (5,8 och 5,9), analyser var tagna av Kent Karlsson.
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Nössjö
pH

Alkalinitet
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3
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Figur 7. Vattenkemiska utvecklingen i Nössjö för perioden 1973 – 2015. Det har aldrig kalkats direkt i Nössjö. Efter
att systemet börjades kalkas 1989 har pH aldrig understigits 6,0 vid mättillfällena.

Figur 8. Vattenkemiska utvecklingen i Nolbyälven för perioden 2006 - 2015. Lägst uppmätta pH under perioden är
från 2011 då 6,4 uppmättes.
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Genomförda elfisken
Endast två lokaler har elfiskats i området. 1981 och
1986 elfiskades Gravdalsbäcken vid utloppet ur
Gravdalssjön, ingen fångst noterades. I Nolbyälven
vid bron mot ”Ängarna” har fem elfisken genomförts (1981, 1986, 1993, 1998 och 2003). Sammanlagt har fem arter påträffats gädda, lake, nejonöga,

abborre samt flodkräfta. Vidare kan man notera att
mer eller mindre utpräglat strömlevande arter som
öring och elritsa inte påträffats via elfiske.
1987 genomfördes ett nätprovfiske i Hagetjärn.
Endast tre arter påträffades abborre, gädda och gers.

Hur växer en kräfta?
Tillväxten sker genom skalömsningar och tillväxthastigheten bestäms främst av hur många gånger kräftan
hinner byta skal under sommarens tillväxtsäsong. För att uppnå fångstbarhet storlek måste en kräfta byta
skal uppskattningsvis 20 gånger.
Beroende på väderleksförhållandena, och därmed vattentemperaturen, sker kontinuerliga skalbyten hos
kräftor, beroende på kräftans storlek, under perioden maj och fram till början av september. Ju varmare
försommaren är, desto fler skalbyten hinner kräftorna med under tillväxtsäsongen.
Under gynnsamma förhållanden kan ynglen första sommaren ömsa skal upp till 7 gånger och ha en
längd av 2-3 cm i slutet av tillväxtsäsongen. Könsmogna flodkräftor ömsar skal vanligen 1-2 gånger per
sommar. Vid varje skalbyte växer könsmogna kräftor mellan 2 och 8 mm. Små kräftor kan ömsa skal vid
så låga temperaturer som 5°C och könsmogna kräftor kan ömsa skal redan vid 9 – 11°C, medan optimala
temperaturer för skalbyte är 17- 20°C.
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Under arbetet med framtagande av förvaltningsplanen för Kräftskötselområdet Nolbyälven har
Gravdalsjöns 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 201-2021:

1. Kräftskötselområdet 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 skall Kräftskötselområdet Nolbyälven utgöra
en punkt i dagordningen. Styrelsen ska vid årsmötet
summera genomförda åtgärder, kräftfisket mm 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 fiskerättsägare/ortsbor mm om frågor som
berör kräftor samt sammanställer och dokumenterar
det årliga kräftfisket och provfiskeresultat som presenteras vid årsmötet.

3. Informationsspridning om flodkräftor 		
och kräftpest
Den viktigaste åtgärden för att förhindra den okontrollerade spridningen av signalkräftor och kräftpest,
är via informationsspridning. Många illegala utplanteringar med signalkräftor sker i oförstånd och utan
att personen är medveten om konsekvenserna. Ofta
finns heller inte kunskapen om vad kräftpesten är
och hur den sprids. Att göra de personer som besöker området (turister, fiskare, fastboende, badgäster,
fritidshusägare, ortsbor mm) 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 sjö/vattendrag med fakta om kräftor och hur
spridning av kräftpest skall undvikas. Skyltar

Foto: Länsstyrelsen i Värmland

Åtgärdsplan för vidareutveckling av
flodkräftbestånden

•
•

•

finns att ladda ned via www.räddaflodkräftan.se
Spridning av förvaltningsplanen bland medlemmar och övrigt intresserade.
En sammanfattande kortversion (dubbelsidig
A4), av förvaltningsplanen sprids i postlådor för
de som bor inom Gravdalsjöns fvo med 2-3 års
mellanrum, för att påminna och uppmärksamma
dem om flodkräftan och dess hotbild.
I samband med försäljning av fiskekort kan
kortversionen bifogas.

4. Bedriva minkjakt inom
kräftskötselområdet
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 att minkjakt
bedrivs. Ev kan fvof köpa in minkfällor.
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5. Regler för kräftfisket
Kräftfisket är undantaget i stadgarna för Gravdalsjön
fvof. Därmed kan man inte införa ett regelverk för
kräftfisket på så sätt som man gör för det vanliga fisket. Däremot kan man framföra rekommendationer
för hur kräftfisket ska genomföras för att säkerställa
ett hållbart och fiskbart bestånd för framtiden. Men
man måste i framtiden vara flexibel och ha möjlighet
att justera ”rekommendationerna”, om det finns
behov. Förslag till ”rekommendationerna” för kräftfisket är ett:
• 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 bör bedrivas vid flera tillfällen t ex en
helg i början av augusti och en helg i början av
september.
• Begränsning av antal redskap, t ex 10 – 15 mjärdar per fiskrättsägare.

6. Det årliga kräftfisket inrapporteras till 		
fvof och kräftansvarig

7. Återskapa kräftpremiären
Vid Nössjö och Nolbyälven var det förr en stor folkfest i samband med kräftfiskepremiären. I takt med
att bestånden minskade och att premiären försvann
1994 har intresset för kräftfiske minskat, trots att
bestånden är goda och fiskbara. Eftersom kräftorna
är undantagna i stadgarna betyder det att det inte
finns något regelverk för kräftor utan den som äger
en fiskerätt får fiska kräftor, inom sitt hemman, när
han/hon vill. För att öka kräftintresset bland fiskerättsägarna, är det viktigt att det görs tillsammans
och under trevliga former, t ex. genom att återskapa
den gamla kräftpremiären. Allt bygger förstås på
frivillighet eftersom kräftor inte ingår i fvof stadgar.
Varje fiskrättsägare fiskar där man har rätt till sitt
fiske. Förslagsvis kan andra lördagen i augusti kl.
17.00 vara en lämplig dag. Förr var premiären 1:a
onsdagen i augusti eller 7 augusti. Lördagen kan på
sikt bli en uppskattad ”hemvändarkväll”.
• Gravdalsjöns 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. De som fiskar
kräftor rapporterar sina fångster till kräftansvarig.

Foto: Stig Emilsson, Hushållningssällskapet

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 dvs. en sammanställning av årets kräftfiske
skickas till den 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 en mycket viktig grund
för kommande rekommendationer i kräftfisket. Med
fördel kan en gemensam blankett framställas som
delas ut till samtliga, som skall fiska kräftor
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På sju år har tegelpannorna försvunnit under dy och sediment och utgör numera inte bra skydd och gömslen.

8. Biotopvård för flodkräfta
Den största och viktigaste enskilda åtgärden som
en fiskrättsägare kan genomföra för att lokalt öka
tätheterna är att förbättra/återskapa bra biotoper
för flodkräftor, dvs. skapa skydd och gömsle. För
sjöarna är den strandnära delen med hårdbotten är
extremt viktig för kräftor. 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.
Syftet är att öka tätheterna och därmed skapa ett så
bra lokalt kräftfiske som möjligt som gynnar den
enskilde fiskrättsägaren. Obs, åtgärder i större omfattning, t.ex som kräver grävmaskin, återställning
av en flottled mm krävs tillstånd från Länsstyrelsen.
• De vattendrag som har stor potential för att öka
tätheterna med biotopvård är Gravdalsbäcken,
bäcken mellan Bäcketjärn och Nössjö, Nolbyälven, framförallt sträckan mellan dammen vid
Hasen och ned till Nössemarksvägen. I dessa bedöms effekterna av biotopvård bli mycket goda.
• Strandnära hårdbottnar vid Gravdalsjön och
Nössjö kan med fördel biotopvårdas, framförallt
vid de lokaler som hyser glesa tätheter.
• Följ anvisningarna i ”Biotopvårdsmanual för
flodkräfta”, som finns att ladda ned på www.
räddaflodkräftan.se

för att hålla en stabil vattenkemi. För att på sikt
återskapa ett stabilt bestånd i Fursjö och Kroktjärn
bör dessa kalkas för att få stabilare vattenkemi. I
Kroktjärn krävs dessutom en återintroduktion när
vattenkemin bli stabil. Undersöka möjligheten om
Kvarntjärn kan ingå i kalkningsverksamheten, med
kalkning och effektuppföljning. Därmed skulle det
på sikt finnas förutsättningar för ett bestånd med
flodkräfta i Kvarntjärn.

9. Återuppta kalkningsverksamheten
En nära dialog bör föras med Länsstyrelsen huruvida
den avslutande kalkningen på sikt kan påverka flodkräftbeståndet. Vissa av sjöarna Kroktjärn, Kvarntjärn och Fursjö är redan nu i behov av kalkning
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Tomas Jansson från Hushållningssällskapet Värmland”snorkelinventerar strandnära” bottnar.

10. Provfiske i Gravdalsjön, Nössjö och 		
Fursjö
Hur är beståndsutvecklingen i sjöarna Gravdalsjön,
Nössjö och Fursjö? Provfiska sjöarna med 60 – 80
mjärdar per sjö. För Gravdalsjön och Fursjö kan
uppföljning genomföras från tidigare provfisken.
Provfisken ger svar på kräftornas utbredning och
beståndets storlek/status. Provfiskena utgör värdefull
information inför förvaltning av bestånden. Provfisken måste godkännas av berörda fiskerättsägare.

11. Elfiske efter kräftor i Gravdalsbäcken,
bäcken mellan Bäcketjärn och Nössjö
samt Nolbyälven
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, åldersfördelning och beståndsutveckling. Med elfiske kan man göra en populationsberäkning med antal kräftor/100 m2 som även omfattar
årsynglen. Elfisket bör upprepas varje/vartannat år.
• Fvof söker medel av Länsstyrelsen för genomförandet av elfisken..

12. Provfiske i Rörviken för att lokalisera 		
signalkräftornas utbredning
Vi vet att signalkräftor förekommer i Rörviken men
vi vet inte exakt var. Ett provfiske ska lokalisera
var signalkräftor förekommer samt om flodkräftor
förekommer i vegetationsbältet i mynningsområdet. Syftet med provfisket är att klargöra hur nära
varandra flod- och signalkräftorna är. Resultat från
provfisket ska utgöra underlag för att utreda om det
är möjligt att anlägga ett vandringshinder för kräftor
i Nolbyälvens mynningsområde.

13. Anlägga ett vandringshinder för kräftor
i vid Nolbyälvens mynning i Rörviken
Provfisket i Rörviken ska utgöra underlag för bedömning om det kraftiga vegetationsbältet i Nol-
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byälvens mynningsområde, bör kompletteras med ett
vandringshinder. Dialog ska föras med Länsstyrelsen
i Västra Götaland.

14. Flytt av flodkräftor till Hagetjärn
Det har funnits flodkräftor i Hagetjärn som dog ut av
försurningen under 1970-talet. Exakt har bra beståndet var är oklart. Effektuppföljningen av Hagetjärnets vattenkemi har varit bristfällig mellan perioden
1991 – 2010 se figur 1, fler vattenkemiska analyser
bör genomföras inför en återintroduktion för att
säkerställa att vattenkemin är stabil. Ett flodkräftbestånd i Hagetjärn är strategiskt viktigt beroende på
att pesten inte kan spridas utan mänsklig påverkan.
En flytt av flodkräftor från t ex gravdalsbäcken till
Hagetjärn kräver tillstånd av Länsstyrelsen.

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, detta gäller även för
Gravdalsjöns fvo trots närheten till signalkräftorna
i Rörviken. 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 Nolbyälven

Källförteckning

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

”E. Holmgrens sökningar af fiskevatten å Dalsland”, omfattande 638 sjöar och vattendrag 1901 – 1904.
Vänersborg 1916.
Viss- VatteInformationsSystem Sverige
Muntlig information från fiskrättsägare i Ture Olsson, Kent Karlsson, Johnny Wiklund, Mats Johannesson,
Anita Malmberg
Åtgärdsprogram för flodkräfta 2008-2013, Rapport 5955, augusti 2009, Fiskeriverket och Naturvårdsverket
Elfiskedatabasen (SERS) http://www.slu.se/sv/fakulteter/akvatiska-resurser/databaser/
SMHI, VattenWebb http://vattenwebb.smhi.se/svarwebb/, http://vattenwebb.smhi.se/modelarea/
Databank vattenkemin, Länsstyrelsen i Västra Götaland 2014
Mäta Vatten, Undersökningar av sött och salt vatten. Stefan Bydén m.fl. 2003
SVA, http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Fisk/Kraftor-och-kraftsjukdomar/Psorospermium/
A. Björnemark, sjöuppgifter 1937.
Edlund K & Bäckstrand A. Återintroduktion av flodkräfta. Biologisk återställning i kalkade vatten.
Länsstyrelsen i Västra Götaland 2002:49.
Jansson T. Uppföljning efter återintroduktion av flodkräfta. Länsstyrelsen i Västra Götaland. 2009:32.
Kalkningsplan Nolby 216AO, 2005.
Kalkningsplan Nolby 216AO, 2011.

29

Bilaga 1
Vattenkemi och dess bedömningsgrunder
pH-värdet anger vattnets. Normala pH-värden i sjöar och vattendrag är oftast 6-8. Låga värden uppmäts
som regel i sjöar och vatten drag i samband med
snösmältning eller hög vattenföring. Höga pH-värden kan under sommaren uppträda vid kraftig algtillväxt som en konsekvens av koldioxidupptaget vid
fotosyntesen. Vid pH-värden under ca 5,5 uppstår
biologiska störningar som nedsatt fortplantningsförmåga hos vissa fiskarter, utslagning av känsliga
bottenfaunaarter mm. Vid pH-värden under ca 5 sker
drastiska förändringar och en kraftig utarmning av
organismsamhällen. Låga pH-värden ökar dessutom
många metallers löslighet och därmed giftighet.
Vattnets surhetsgrad delas in enligt följande:
>6,8 Nära neutralt
6,5 – 6,8 Svagt surt
6,2 – 6,5 Måttligt surt
5,6 – 6,2 Surt
≤5,6 Mycket surt
Alkalinitet (mekv/l) är ett mått på vattnets innehåll
av syraneutraliserande ämnen. Alkaliniteten ger
information om vattnets buffrande kapacitet, d.v.s.
förmågan att motstå försurning.
Vattnets buffertkapacitet med avseende på alkalinitet (mekv/l) delas in enligt följande:
>0,20 Mycket god buffertkapacitet
0,10-0,20 God buffertkapacitet
0,05-0,10 Svag buffertkapacitet
0,02-0,05 Mycket svag buffertkapacitet
≤0,02 Ingen el obetydlig buffertkapacitet
Totalfosfor (μg/l) anger den totala mängden fosfor
som finns i vattnet.
Fosfor är i allmänhet det tillväxtbegränsande näringsämnet i sötvatten och alltför stor tillförsel kan
medföra att vattendrag växer igen och att syrebrist
uppstår.
Tillståndet i sjöar (maj-okt) med avseende på totalfosforhalt (μg/l) bedöms enligt följande:
≤12,5 Låga halter
12,5-25 Måttligt höga halter
25-50 Höga halter
50-100 Mycket höga halter
>100 Extremt höga halter
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Totalkväve (μg/l) anger det totala kväveinnehållet i
ett vatten. Tillförsel av kväve anses utgöra den främsta orsaken till eutrofieringen (övergödningen) av
våra kustvatten. Kväve tillförs sjöar och vattendrag
genom nedfall av luftföroreningar,genom läckage
från jord- och skogs bruksmarker samt genom utsläpp av avloppsvatten.
Tillståndet i sjöar (maj-okt) med avseende på totalkvävehalt (μg/l) bedöms enligt följande:
<300 Låga halter
300-625 Måttligt höga halter
625-1250 Höga halter
1250-5000 Mycket höga halter
>5000 Extremt höga halter
Siktdjup (m) ger information om vattnets färg och
grumlighet och mäts genom att man sänker ned en
vit skiva i vattnet och genom vattenkikare noterar
när den inte längre kan urskiljas. Därefter dras
skivan upp igen och man noterar när den åter syns.
Medelvärdet av dessa djupvärden utgör siktdjupet,
som klassas enligt följande:
≥8 Mycket stort siktdjup
5-8 Stort siktdjup
2.5-5 Måttligt siktdjup
1-2.5 Litet siktdjup
>1 Mycket litet siktdjup
Färgtal. I naturvatten är det främst innehållet av humusämnen, samt vissa järn- och manganföreningar
som påverkar vattnets färg ("brunhet").
Starkt färgat		
>100 mg Pt/l
Betydligt färgat		
60 – 100 mg Pt/l
Måttligt färgat		
25 – 60 mg Pt/l
Svagt färgat		
10 – 25 mg Pt/l
Ej eller obetydligt färgat < 10 mg Pt/l
Konduktivitet är en vattenlösnings specifika ledningsförmåga som beror på dess innehåll av lösta
joner. Hög konduktivitet i ett vatten, dvs mycket
lösta joner i vattnet, tyder i allmänhet på lättvittrade
jordar i omgivningen eller annan typ av påverkan
från omgivningen. Periodvis förhöjning av konduktiviteten i sjöars djupare delar kan tyda på läckage
av joner från sedimenten, vanligen som ett resultat
av syrgasbrist. Normalvärden för konduktivitet i
Svenska insjöar är 2 – 20 mS/m.

Bilaga 2

Tillvägagångssätt vid misstanke om pestsmittade flodkräftor
Från och med augusti 2002 genomför Statens
veterinärmedicinska anstalt (SVA), fiskavdelningen, kräfthälsokontrollerna i naturvatten och
odlingar. Döda och döende kräftor i ett naturvatten som misstänks vara drabbade av pesten
undersöks också av SVA. Mest fördelaktigt är
att skicka iväg kräftor som är döende, dvs. de
är ännu inte döda vid insamlandet. Detta för
att säkerställa diagnosen kräftpest, genom att
isolera kräftpestsvampen Aphanomyces astaci
från insjuknade kräftor. Kräftor som påträffats
döda är mindre lämpade för analys men bör
också insamlas. Vid insamling av döda kräftor
bör i första hand de färskaste exemplaren väljas.
Vid insändning av flera kräftor skall respektive
kräfta märkas och noteras om de var döda eller
döende vid insamlandet. Om möjligt är ca 10
kräftor lämpligt för analys, både döda, döende
eller konserverade.
Vid ett fåtal påträffade döda (2-3) kräftor vid ett vatten kan dessa konserveras enligt nedan för förvaring
för senare analyser, samtidigt som man undersöker
sitt vatten efter ytterligare döende eller döda kräftor.
Vid upptäckt av döende kräftor vid tidpunkter (fredagar, helger mm.) som inte är lämpligt för sändning
till Uppsala kan kräftorna konserveras enligt nedan.
Vid sändning till SVA av färska eller frysta kräftor
skall de vara framme dagen efter. Kontakta fiskerikonsulenten vid Länsstyrelsen och framförallt SVA
innan kräftorna skickas för att bästa insamlings- och
insändningsförfarandet för dagen kan anpassas. Om
det är vid sådan tidpunkt eller att fiskerikonsulenten
på länsstyrelsen inte är nåbar, kan enbart Thorbjörn
Hongslo (fiskavdelningen) eller jourhavande på
SVAs fiskavdelning kontaktas.

-

Färska kräftor (döende eller döda) nedkyls till kylskåpstemperatur (0-4°C snarast efter insamlandet),
vid ivägsändandet skall kräftorna vara välkylda i
kylboxar eller liknande. Se till att kräftorna inte är
i direktkontakt med is/kylklampar för att undvika
frostskador på kräftorna.

-

Infrysta kräftor kan insändas, men är inte att
föredra.

-

Fiskavdelningen (i första hand Thorbjörn Hongslo) skall aviseras av insändaren snarast möjligt eller
helst 7-10 dagar före insändandet av prover. Proverna insändes i länsstyrelsers och kommuners regi.
För närmare information om insamlings- och
insändningsförfarandet kontakta:
SVA 018-67 40 00 (fiskavdelningen),
Thorbjörn Hongslo (018- 67 42 27)
SVA, Fiskavdelningen, Travvägen 20,
751 89 Uppsala
Uppgifter om kräftbeståndet, vattenområde, lokal,
tidpunkt, antal sjuka och döda kräftor bifogas om
möjligt provet. Eventuell fiskdöd, förändringar i
vattnet, fysiska ingrepp i vattenområdet och tidigare
uppgifter om hälsoproblem i kräftbeståndet meddelas om möjligt också.
Preliminära svar kan meddelas snarast och slutsvar
meddelas skriftligt efter ca 14 dagar. Om detta inte
är möjligt meddelas uppgiftslämnare. Fiskavdelningens jourhavande är uppdaterad avseende pågående fall av kräftundersökningarna.

- Materialet (döda eller döende kräftor) insändes

både i färskt och konserverat och om det är möjligt
helst i levande tillstånd (döende kräftor).

-

Materialet (kräftorna) bör helst förpackas individuellt och i förslutna påsar eller burkar. Varje kräfta
noteras om de var döda eller döende vid insamlandet.

- Konserverat material konserveras fortast möjligt
i 70 % spritblandning, (2/3 starksprit 95 %, alternativt T-röd 2/3 och 1/3 vatten).
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Hushållningssällskapet 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 Gravdalsjöns fiskevårdsområdesförening och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

