Kräftskötselområdet Solviksälven
Inom Östra Solsjöns fiskevårdsområdesförening har
det funnits flodkräftor som man vet sedan början av
1900-talet. Det finns beskrivet att det fanns flodkräftor
i Mögsjön, Hakerudstjärn och Ödegårdstjärnet. Exakt
hur länge flodkräftor förekommit i området är okänt.
Längs Solviksälven var det en folkfest vid kräftpremiären. I början av 2000-talet upphörde intresset med
kräftfisket då beståndet minskade. Beståndet har återhämtat sig och är nu stabilt och riktigt bra. Målsättning med kräftskötselområdet är att förvalta beståndet
med flodkräfta och återskapa den förr så uppskattade
kräftpremiären.
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.
Vad är ett kräftskötselområde med tillhörande
förvaltningsplan?
Ett kräftskötselområde är ett specifikt utpekat område där
flodkräftor förekommer och har mycket goda förutsättningar för ett framtida kräftfiske. Östra Solsjöns fvof i
samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Hushållningssällskapet i Värmland har tagit fram en förvaltningsplan för att bevara och utveckla flodkräftbeståndet på
sikt. Den viktigaste åtgärden för att bevara flodkräftorna i
Östra Solsjöns fvo är att förhindra illegal utplantering med
signalkräftor.

Hjälp Östra Solsjöns fvof att förhindra spridning av
signalkräftor och kräftpest tillområdet!
Östra Solsjöns fvof vill härmed informera er att vi arbetar
för att bevara fisket efter flodkräftor och att säkerställa
flodkräftan i framtiden. Vi vill att våra barn i framtiden
ska kunna fiska på flodkräftorna.
Med detta informationsblad vill vi be er hjälpa oss att
sprida information om flodkräftan i våra vatten och att
bidra till att förhindra att människor olagligen flyttar
signalkräftor till vårt område.
Östra Solsjöns fvof har dessutom tagit fram en målsättning och en strategi för att utveckla bestånden med flodkräfta för att kunna fiska på att bra och stabil bestånd med
flodkräfta i framtiden. Kräftskötselområdet Solviksälven
med en förvaltningsplan finns att ladda ned på www.
räddaflodkräftan.se

Målsättning för Kräftskötselområdet Solviksälven
• Hindra illegala utplanteringar av signalkräftor
• 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
Östra Solsjöns 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
Solviksälven”
• Säkerställa att det finns goda biotoper för flodkräftor i sammanbindande vattendrag.
• Att det ska bedrivas ett uppskattat återkommande
kräftfiske.
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Finansierat av Länsstyrelsen i Västra Götaland i samarbete med Östra Solsjöns fvof.
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