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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.
Länen i södra och mellersta Sverige med undantag
för Gotland, Värmland och Västra Götaland, har
förlorat de flesta flodkräftvattnen. I Värmland och
Dalsland är antalet flodkräftbestånd mer stabilt, med
goda bestånd. Med ”Kräftskötselområdet Gransjön”
jobbar Gransjön fvof och dess fiskerättsägare aktivt
med att bevara och utveckla sitt flodkräftbestånd
med syftet att ha ett stabilt och fiskbart bestånd med
flodkräftor i framtiden. Framtagandet av ”Kräftskötselområdet Gransjön” har finansieras av Länsstyrelsen i Värmland i samarbete mellan Gransjöns fvof
och Hushållningssällskapet i Värmland.

Foto: John Wändal

Inledning
Flodkräftan (Astacus astacus) är den enda sötvattens
levande 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
(ca 250 av dessa finns i Värmland och Dalsland),
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 i dagsläget sprids genom
illegala utsättningar av signalkräftor som alltid är
bärare av kräftpest. Som en följd av den kraftiga
tillbakagången är flodkräftan klassad som Akut Hotad (CR) sedan 2010 i den nationella rödlistan för
hotade djurarter. Flodkräftan har även drabbats av
försurning, föroreningar, vattenregleringar, övergödning, utdikning av skog- och jordbruksmarker som
starkt bidrar med och igenslamning av lämpliga
livsmiljöer i sjöar och vattendrag mm.
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

För att bevara flodkräftan behöver man bl.a. jobba med följande:
• Informera om flodkräftans biologiska och ekonomiska värde, samt konsekvenserna av illegala utsättningar med signalkräfta
• Inventera och kartlägga förekomster av flod- och signalkräftor
• Återställa livsmiljöer för flodkräftor genom kalkning och annan restaurering
• Återintroducera flodkräftor där de har chans att överleva
• Engagera allmänhet och fiskerättsägare, en viktig förutsättning för ett framgångsrikt arbete med att
bevara flodkräftan. Fisket i sig utgör inte ett hot mot arten utan snararare en förutsättning.
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Framtidsutsikter för flodkräftan
Eftersom det är människor som sprider signalkräftorna kan man stoppa den illegala utplanteringen och
därmed hindra att kräftpest når ett flodkräftvatten.
Det stora problemet är att nå ut till de personer som
genomför den illegala handlingen. Ofta gör människor detta i oförstånd. Med informativa insatser
kan man nå ut till den breda allmänheten. En viktig
målgrupp i detta avseende är sommarstugeägare
som vill skapa sig ett eget kräftvatten vid sin båtplats eller brygga. Dalsland, Värmland, Dalarna,
Gävleborg och norrut har de bästa förutsättningarna
med att bevara och utveckla flodkräftbeståndet. I
södra Sverige dominerar signalkräftor vilket gör att
där finns begränsade förutsättningar för flodkräftans
framtid. Där flodkräftor förekommer finns en gene-

Foto: John Wändal

rell mycket god utveckling på flodkräftbestånden,
mycket tack vare den kalkningsverksamhet som
drog igång under 1980-talet.
Vad är ett kräftskötselområde med tillhörande
förvaltningsplan?
Att bilda ett kräftskötselområde med tillhörande
förvaltningsplan är ett arbetssätt för att tillsammans
med fiskerättsägare, fvof, lokalbefolkning, fiskare,
myndigheter mm att aktivt arbete med bevara och
utveckla sitt eget lokala flodkräftbestånd. Allt bygger på frivillighet och man förpliktigar inget med att
ingå i kräftskötselområdet, däremot markerar men
en stark vilja med att bevara och utveckla flodkräftorna. Kräftskötselområdet är ett specifikt utpekat

Exempel på konkreta användningsområden av förvaltningsplanen är:
•
•
•
•
•
•
•
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Kunskapsbank för fiskerättsägare, styrelse, föreningens medlemmar, kommun, myndigheter och övrigt
intresserade
Underlättar kontakt med myndigheter vid tillståndsansökningar (ex. utplanteringar, biotopvård, anläggning av bryggor och andra service anläggningar)
Ökar möjligheterna till att få stöd till åtgärder (kommunala åtgärder, fiskevårdsmedel m.m.)
Historiskt dokument över flodkräftbeståndets utveckling och dess förvaltning
Referensdokument om miljöpåverkan eller allvarlig skada inträffar (skadeståndskrav)
Underlag för produktion av informationstavlor, broschyrer och hemsidor
Ovärderlig kunskapskälla
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Målsättning för kräftskötselområdet Gransjön
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Hindra illegala utplanteringar av signalkräftor (Pacifastacus leniusculus) till området
Hindra spridning av kräftpest (Aphanomyces astaci)
Informationsspridning till besökare, sommarstugeägare, badgäster, fiskare mm. med hjälp av skyltar
och broschyrer om flod/signalkräftor och spridning av kräftpest. Informationsspridningen skall ske
framförallt vid platser där människor kommer i kontakt med vattensystemet t ex rastplatser, badplatser
isättningsplatser för båtar
Bibehålla den stabila och tillfredsställande vattenkvalitén som nu råder i Gransjön
Det skall finnas tillräckligt med bon och gömslen
Fortsatt tradition med kräftfiske efter flodkräftor men med tydliga råd och rekommendationer t.ex.
minimått om 10 cm för hanar och 10,5 cm för honor.
Årligen inventera flodkräftbestånden
Ta del av spridningen av det illegalt utplanterade signalkräftbeståndet i den nedströmsliggande sjön,
Eldan. Sker i samarbete med Svansjöarnas fvof.
Kanalen mellan Gransjön och Källbysjön skall återställas till ursprungligt skick med goda biotoper för
flodkräftorna som den förr innehöll
Undvika överfiskning av flodkräftbeståndet
Tillsammans med Länsstyrelsen bilda ett skyddsområde för flodkräfta av ”Kräftskötselområdet Gransjön”
Informationsspridning till Svansjöarnas och Aspens fvof och dess fiskerättsägare om hur Gransjön
fvof arbetar med att bevara och utveckla sitt flodkräftbestånd. Syfte att förhindra illegal utplantering
signalkräftor och därmed hindrandet av spridning av kräftpest till Gransjön från närliggande sjöar med
signalkräftor
Om det skulle bli aktuellt med en fiskutsättning i Gransjön, vilket aldrig tidigare har hänt, utarbeta
en tydlig strategi i samband med fiskutsättningen. Den fiskodlaren om levererar utsättningsfisk måste
garantera att det inte förekommer signalkräftor eller en akut kräftpest i anslutning till sin fiskodling.
Återupprätta den förr så uppskattade kräftfiskepremiären 8 augusti kl. 17.00 (eller annan lämplig tidpunkt som passar alla t e x andra helgen i augusti) Syftet är att skapa en positiv syn på resursen som
flodkräftorna är och skapa en ”glad kväll” där ortsbor har någonting att se fram emot. Ju fler människor runt sjön som ser flodkräftorna som en resurs och har glädje av den stärker viljan att bevara och
utveckla flodkräftbeståndet
Återskapa ett stabilt flodkräftbestånd i Källbysjön
det blir kostnadseffektiva, fiskeribiologiskt riktiga
och ger ett större utbyte. Dessutom skapas genom
planen förutsättningar att återuppleva traditionen
med en ”kräftfiskepremiär 8 augusti kl. 17.00”. Ett
starkt flodkräftbestånd eller utveckling av dammodling kan också leda till utveckling av näringsverksamhet.

Foto: John Wändal

område där flodkräftor förekommer och har mycket
goda förutsättningar för ett framtida kräftfiske efter
flodkräftor. En förvaltningsplan är ett nödvändigt
verktyg för att fiskerättsägare och fvof ska kunna
sköta och utveckla sina käftvatten på ett biologiskt
och professionellt sätt. Planen främjar ett aktivt och
lokalt anpassat kräftfiskevård- och utvecklingsarbete
som leder till att framtida insatser i fiskevårdsområ-
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Konkreta åtgärder för kräftskötselområdet:
• Vid varje årsmöte skall ”Kräftskötselområdet Gransjön” utgöra en punkt i dagordningen. En
summering över åtgärder det gångna året samt prioriterade kommande åtgärder
• Informationsspridning, informationstavlor om kräftor och spridning av kräftpest t ex i samband
med försäljning av fiskekort samt uppsättning av skyltar vid lämpliga platser
• Fortsatt tradition med kräftfiske efter flodkräftor men med tydliga råd och rekommendationer t.ex.
minimått om 10 cm för hanar och 10,5 cm för honor. Fisketider (2-4 helger under perioden andra
helgen i augusti till första helgen i september), antal redskap (t.ex. 20 redskap/fiskerättsägare) mm
• Bedriva minkjakt inom kräftskötselområdet
• Vid nästa årsmöte för Gransjön fvof, utse en person som är kräftansvarig inom kräftskötselområdet.
Personen sköter kontakter med myndigheter, fiskerättsägare mm med frågor som berör kräftor.
• Årlig inrapportering av det årliga kräftfisket till fvof/kräftansvarig i kräftskötselområdet. Lokal,
datum, storlek, antal, kön, antal redskap, fångst per redskap mm för att uppföljning utvecklingen av
kräftbeståndet
• I samarbete med Svansjöarnas fvof inventera vattendraget mellan Öster Svan (Tjärnet) och Eldan med vattenkikare alt ett provfiske. Kartlägga förekomst av signalkräftor via provfisken vid
Källbysjöns mynning i Trönneviken Edslan
• Årlig uppföljning av länsstyrelsen provfiske från 2003 inrapportering till fvof/kräftansvarig.
Syftet är att följa beståndsutvecklingen och resultatet skall utgöra grund för råd och rekommendationer för hur framtidens kräftfiske skall bedrivas
• Vassbekämpning av Källbysjön
• Återställandet av den ca 800 m kanalen mellan Gransjön och Källbysjön. Under 1950- 1970-talet
hade kanalen ett helt annat utseende än vad den har idag. Trots kanalens litenhet fanns det otroligt
mycket flodkräftor på denna korta sträcka. Kanalen bestod av sten/grus med inslag av lerbottnar.
Bohålor efter flodkräftorna i fanns lite varstans i strandbrinkarna, vilket man kunde se som stora
”sorkhål”. Fram tills 1950-talet ”rensades” kanalen med jämna mellanrum, detta har inte gjorts på ca
50 år. Numera är det slam och dy som totalt dominerar bottenstrukturen i kanalen. Även Gransjöns
utlopp har påverkats kraftigt av igenslamningen, med kraftig ökad växtlighet som påföljd. Utloppet
täpps igen pga. av sedimenteringen. Detta har medfört till att sjön är extremt känslig mot höga vattenflöden i samband med stora och intensiva nederbördsmängder eftersom vattnet hindras från ett
naturligt utflöde vid Gransjön utlopp. De pågående klimatförändringarna kommer med stor sannolikhet medföra till att nederbördsmängderna kommer att öka i framtiden vilket innebär att Gransjön
blir ännu mer utsatt. Återställandet skall ske genom att dy och slam i Gransjöns utlopp och i kanalen
avlägsnas med syftet att frigöra den anturliga lerbotten samt tillföra natursten och grus längs stor el
av den 800 m långa kanalen mellan Gransjön och Källbysjön”
• Historiskt har det har funnits ett bestånd flodkräftor i Källbysjön. Dy och slam dominerar botten
men det finns strandnära lokaler där bottnarna utgörs av sand- och stenbottnar. Målsättningen är att
återintroducera flodkräftor på dessa lokaler och att bygga upp lokala fiskbara bestånd med flodkräftor
• Undersöka möjligheten att göra de två tillflödena till Gransjön kräftförande. Det finns uppgifter
om att det förr fanns kräftor i dessa. En äldre ”fiskdamm” finns i ett tillflöde. Genom att undersöka vattenkemin kan det klargöras om detta är möjligt
• Stärka beståndet i Gransjön genom skapa optimala bottnar för flodkräftorna, framförallt där
behov föreligger. Skall ske via biotopvård i form av stenutläggning, risvasar mm
• Nedströms Källbysjön vid Normon har det funnits en kvarn vilket kvarvarande ruiner vittnar
om. Undersök möjligheten att anlägga ett vandringshinder för kräftor. Syftet är att garantera att
signalkräftor inte av egen kraft kan nå kräftskötselområdet via Eldan
• Provfiska/inventera utloppsbäcken ur Källbysjön. Förr fanns det kräftor på denna sträcka där bottnarna
bestod av sten och hårdbotten. Ingen vet om flodkräftorna fortfarande finns kvar. Även denna sträcka
är kraftigt påverkad av slam och dy. Om inventeringen visar att det finns förutsättningar för att etablera
ett bra bestånd med flodkräftor, skall man även återställa denna sträcka till ursprungligt utseende. Dy
och slam avlägsnas för att frigöra lerbottnar samt tillföra sten och grus på en sträcka av ca 600 m
• Återställa och säkra Källbysjöns naturliga vattennivåer
• Det finns ett akut behov av att stabilisera vattennivån i Källbysjön. En utredning ska tillsättas
för hur en stabilisering av vattennivån skall ske på bästa och ekonomsikt fördelaktigaste sätt
• Undersöka om det finns ett intresse att utnyttja/anlägga dammar mm. för odling av flodkräftor
Krävs tillstånd av Länsstyrelsen
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Kräftskötselområdet Gransjön
Efter att fisket efter flodkräftorna minskat sedan mitten av 1980-talet har nu fiskerättsägarna i Gransjöns
fvof har gått samman och bildat ett kräftskötselområde för att gemensamt bevara och att förbättra det

Vy över Gransjön med Källbysjön i bakgrunden

bestånd av flodkräftan (Astacus astacus) som finns
i Gransjön.
Fiskevårdsområdet ligger i Säffle kommun och
omfattar Gransjön och Källbysjön.

Foto: John Wändal
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Gransjöns stränder utgör goda biotoper för flodkräftor.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Gransjön och dess omgivningar
Gransjön öster om Svanskog, är en liten källsjö
som ligger högst upp i vattensystemet ca 79 m.ö.h.
Tillrinningen består endast av 2-3 bäckar. Sjön är
opåverkad av reglering men en sänkning av sjön
genomfördes 1879. Omgivningarna består huvudsakligen av kuperad terräng med barrskog med
inslag av löv som når till sjöns stränder. Vid sjöns

södra och västra sida finns jordbruksmarker som
brukas. Stränderna utgörs främst av sten och hårdbottnar med varierande sluttning. Den östra sidan
är mycket brant och stupar rakt ner i vattnet. På
den västra sidan finns delvis höga branter men även
långgrundare partier. Högrest vattenvegetationen
är relativ sparsam förutom vid sjöns utlopp där det
förekommer i riklig mängd. I enstaka vikar förekommer näckrosor och glesa vassbälten. En handfull
fastigheter finns i anslutning till sjön. På endast en
plats vid sjöns utlopp går en väg riktigt nära som
gör sjön tillgänglig för den breda allmänheten. Där
finns även en icke kommunal badplats som nyttas
av framförallt kringboende. Avrinningsområdet för
Gransjön är 9,4 km2 medan sjöns yta är ca 0,86 km2
stor. Sjöns maxdjup är 20 m och medeldjup 10,6 m.
Utloppet rinner mot norr via Källbysjön och vidare
ut i Eldan och Aspen. I sjön finns förutom flodkräfta,
gädda, abborre, löja, sarv, braxen, ål, gärs, lake och
mört. Den ovanliga och mycket försurningskänsliga
ishavsrelikten, märlkräftan (Pallaseae quadrispinosa)
har hittats i sjön samt ett flertal andra försurningskänsliga sländearter.
Man anser att beståndet med löja har ökat på senare
år medan fisket efter gädda och abborre blivit sämre.
Vad som orsakar detta är oklart. Det har aldrig planterats ut fisk i Gransjön, utan de arter som förekommer är, så vitt man vet, naturliga.
Området i och runt Gransjön och Källbysjön innehåller höga natur- och kulturvärden. Det finns t.ex.
tre nyckelbiotoper i nära anslutning till Gransjön
med lövrika barr naturskog, bergsbranter och aspskog. Människor har under en lång tidsrymd haft
sitt livsuppehälle i den dalgång som rymmer detta
vattensystem, vilket många fornlämningar vittnar
om. Området har även ett rikt fågelliv, framförallt i
anslutning till Källbysjön.

Vid Gransjöns södra del brukas omgivande market. I bakgrunden skymtas utloppet
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Gransjöns utlopp. Utloppet kanaliserades redan 1825. Vegetationen i Gransjön är som tätast just på denna plats och utloppet
sedimenteras igen med påföljden att översvämningar sker vid Högflöden.

Att Gransjön och Källbysjöns samt dess tillflöden
har nyttjats sedan lång tid kan man ta del av i boken
Svanskog, av Carl Axel Högmer. I boken beskriver
man bl.a. att år 1918-1919 sänktes Källbysjön, man
hittade då s.k ”ryssgårdar” (liksom man gjorde i
sjön Ömmeln som ligger i ca 6 km sydväst). ”Ryssgårdar” är ett primitivt, uråldrigt sorts ryssja, som
bestod av i botten nerslagna käppar. År 1825 grävdes en kanal mellan Gransjön och Källbysjön. Vid
Källbysjöns utlopp låg en kvarn, den var nedlagd
före 1905. En ytterligare kvarn låg vid ett tillflöde
till kanalen mellan Gransjön och Källbysjön. Detta
tillflöde är inte stort men när vattentillgången var
god under höst och vår kunde kvarnen användas.
När man idag ser den lilla bäcken kan man förundras
över att man lyckades driva en kvarn. Kvarnen lades
ned i slutet av 1800-talet.
Vattensystemet har dock år 1879 varit föremål för
ett sjösänkningsföretag, då vattennivåerna sänktes
mellan 1,5-2 m i Gransjön. I samband med denna
sjösänkning justerades utloppsbäckarnas dimensioner för att kunna ta emot erforderliga flöden. Fram
tills 1950-talet ”rensades” utloppen jämna mellanrum eftersom de slammades igen. Sedan en längre
tid har ”kanalerna” ej kunnat ta emot erforderliga
flöden vilket har resulterat i att vattennivåerna har
växlat väldigt och ej varit i överstämmelse med 1879
års fastställda nivåer. Senast en ”rensning” gjordes
i utloppsbäcken ur Gransjön var för ca 50 år sedan.
Numera har utloppet slammats igen och det har ut-

vecklats ett kraftigt vassbälte som växer i den övre
delen av utloppsbäcken. Detta har medfört att vid
stora nederbördsmängder ”svämmar” Gransjön över
och vägarna i sjöns södra del blir periodvis okörbara
och några fastigheter når man inte med bil under
dessa tillfällen. För närvarande är Källbysjön för låg
och Gransjön är för hög. Kanalerna mellan Gransjön
och Källbysjön samt Källbysjön och Eldan är i akut
behov av rensning, dels att stabilisera vattennivåerna
samt dels för att återställa de förr så goda kräftbiotoper som ”kanalerna” utgjorde. Den låga vattennivån
i Källbysjön har sannolikt också bidragit till att sjön
håller på att växa igen.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

9

Kräftskötselområdet Gransjön

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Effektuppföljning av kalkningsverksamheten
Den vattenkemiska provtagningen i Gransjön startade 1977 och de första analyserna visade på pHvärden runt 6,5 men i början av 80-talet hade pH i
Gransjön sjunkit till ca 5,5. Till att börja med togs
vattenprovet mitt i Gransjön men sedan 2002 tas
provet vid utloppet.
Vattenprovtagningen genomförs 2 ggr per år och
parametrar som mäts i vattnet är; pH, alkalinitet,
konduktivitet, färgtal och temperatur. När man pratar
om försurning i sjöar och vattendrag är det ofta pH ett mått på surhetsgraden och alkalinitet man pratar
om. Alkalinitet är ett mått på vattnets förmåga att stå
emot försurning och 0,1 mekv/l innebär att vattnet
har en god buffringsförmåga. Både pH och alkalinitet ligger stabilt i Gransjön även efter att kalkningen
avslutades 1994.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Wermlands Läns Fiskevatten, 1895
I boken Wermlands Läns Fiskevatten från 1895,
skriven av Carl Cederström kan man ta del av dåtidens utförliga beskrivning över merparten av Värmlands sjöar och vattendrag. Gransjön kallades 1897
för ”Gränssjön”, i boken beskrivs Gransjön enligt
följande: ”I Gillberga härad, Svanskogs socken.
79,3 höjd ö.h. Tillflöde: ringa. Aflopp: bäck till Källbysjön. Längd: 2075m. Bredd: 652 m. Djup: 17-21
m. Stränder: i öst och väst skogbevuxna, i norr och
söder odlade. Botten: berg, sten, sand och ler. Vatten: klart. Istid: Nov-Maj. Fiskarter: Abborre, gers,
gädda, mört, sarf, benlöja, braxen, björkna, nors,
lake, ål”. Kräftor omnämns inte alls i texten.
För Källbysjön finns följande beskrivning: ”I Gillberga härad, Svanskogs socken. 78 höjd ö.h. Tillflöde: bäck grån Gränssjön, Aflopp: bäck till Eldan.
Längd: 1245 m. Bredd: 355 m. Djup: 1,7 – 2,3 m.
Stränder: odlade, i öster och väster skogbevuxna.
Botten: dy. Vatten: klart. Istid: början af Dec-slutet
av April. Fiskarter: Abborre, gädda, mört, benlöja,
braxen, ål”

Kalkning inom kräftskötselområdet
Gransjön kalkades första gången 1981 och kalkningen pågick fram till 1994. Kalkningsinsatserna
startades delvis på grundval av att vattenkemiska
undersökningar i Gransjön uppvisade pH 5,1 (198004-10), 5,5 (1980-11-04). I kalkningsplanen som
upprättades 2002 beslutades att kalkning av Gransjön fortsättningsvis ska genomföras vid behov och
någon planerad kalkning för sjön finns därför inte.
Åtgärdsområdet betraktas därmed som ett område
med bevakning av effekterna efter avslutad kalkning.
Motivet till kalkningen var att det fanns flodkräftor,
glacialrelikter samt fiskeintresse av regional typ.
Gransjön ingick till en början i åtgärdsområde Lillälven-Svansjöarna men blev ett eget åtgärdsområde
när åtgärdsplanerna omstrukturerades till mindre
områden år 2004.
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Figur 1. pH (blå linje) och alkalinitet (röd linje) för perioden 1977 – 2011 i Gransjön. Notera det låga pH
i början av 1980. Alkaliniteten var lågt ända fram tills kalkningens början 1981. I slutet av 1982 visade
kalkningen på effekt när det gäller alkaliniteten. Därefter har det varit vattenkemiskt goda förutsättningar
för flodkräftor i Gransjön.
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Foto: John Wändal

Figur 2. Konduktivitet (röd) och Färgtal (blå) för perioden 1977 – 2011 i Gransjön. Konduktiveteten visar
på en svagt avtagande trend men uppvisar ett värde som motsvarar ” en normal näringsfattig sjö”. Färgtalet
har en svagt ökande trend som sedan 2006 uppvisar värden motsvarande ”Måttligt färgat vatten”.
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Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Foto: Eva Nilsson, Hushållningssällskapet

Konduktiviteten är ett mått på den totala halten
lösta salter i vattnnet och därmed vattnets elektriska
ledningsförmåga. 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. Normalvärden för
svenska insjöar är 2 – 20 mS/m och som indikerar
på näringsfattiga sjöar vilket Gransjöns värden ligger sedan år 2000 runt 5 mS/m. Konduktiviteten
i Gransjön har en svagt slutande utveckling, den
minskar något. Färgtalet har tvärtom en ökande
trend. Mellan perioden 1978 – 1998 jämfört med perioden 1999 – 2011 har färgtalet ökat. Färgtal mellan
25 – 60 mgPt/l tyder på ett ”Måttligt färgat vatten”.
Normalvärdet för svenska insjöar ligger mellan 10

– 80 mgPt/l. Färgtalet används i näringsfattiga och
sura sjöar som ett mått på humus och järn. Humus
har en stor betydelse för vattenkemin och biologin.
De vattenkemiska undersökningarna ger ett ögonblicksvärde för tillståndet i vattnet, medan de biologiska undersökningarna någorlunda kan beskriva
hur vattenkemin varit under hela året. Bottenfaunan
dvs. de djur som lever på eller i bottnen t.ex. insektslarver, maskar, snäckor och musslor är en viktig
indikator på miljön i vattnet.
I Gransjön genomförs biologisk uppföljning av
kalkningsverksamheten sedan 2001. Bottenfaunan
har undersökts på två platser i sjön - Bjure (nära
utloppet) och Lyckan (norra delen) – 2001, 2004,
2007 och 2010. Vid alla provtagningstillfällen har
de bottenlevande djuren inte bedömts vara påverkade av försurning. Bedömningarna grundar sig
på att det finns flera försurningskänsliga arter och
på art sammansättningen. Vid 2010 års provtagning gjordes dock bedömningen att bottenfaunan
vid Bjure - nära sjöns utlopp - pekade på en något
förhöjd näringsbelastning. Vid Lyckan kunde man
inte se tendenser till förhöjd näringsbelastning. En
orsak till den förhöjda näringsbelastningen, vid
utloppet, kan vara den höga igenslamningen som
pågått sedan 50 år tillbaka. Igenslamningen kan sin
tur ha effekter av utdikningen 1918-1919. Någon
”muddring” av utloppet har inte genomförts på ca 50
år. Kontinuerliga ”muddringar” genomfördes efter
utdikningen 1919 fram till 1950-talet. Näringsrikt
slam kan ge underlag för att vissa djurgrupper, som
gynnas av näringsrikare miljöer, etablerar sig. Dy/
slam förekommer inte samma omfattning på någon
annan plats runt Gransjön t ex vid andra provtagningspunkten Lyckan.
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Ett standardiserat kräftprovfiske genomfördes 2003
av Länsstyrelsen i Värmland som ett led i Länsstyrelsens arbete med att skydda och bevara flodkräftan. Gransjön var en av ca 60 sjöar/vattendrag
som under flera år provfiskas, fortfarande (2011)
provfiskar Länsstyrelsen varje år olika vatten. Tre
lokaler provfiskades med totalt 60 mjärdar, varje lokal provfiskades med 20 ansträngningar (20 mjärdar)
vilka fördelades på 4 provfiskelinor á 5 mjärdar/lina
se karta 1. Varje lina är 50 meter varav mjärdarna är
fasthakade med 10 m mellanrum. Linorna placerades från land och utåt i sjön, vinkeln från stranden
bestämdes i möjligaste mån av djupet där hårdbotten
övergick till mjukbotten. Vissa mjärdar fiskar således på dåliga bottnar. Resultatet tydde på att 2003
fanns det ett bra bestånd samt att kräftorna var storvuxna, vilket i sin tur betyder på ett lågt fisketryck.
Provfisket skedde på djupintervallet 0,8 – 4 m och
den absolut dominerade bottentypen var mjukbotten. Som mest fångades 8 kräftor i en mjärde medan
endast 6 mjärdar av totalt 60 fick ingen kräfta.
Karta 1. Lokalerna som provfiskades av Länsstyrelsen
2003-08-08, totalt användes 60 mjärdar fördelad på 20
mjärdar/lokal.
Lokal

Antal
mjärdar
20
20
20
60

1:3
2:3
3:3
Totalt

Antal
kräftor
68
31
49
148

Antal/
mjärde
3,4
1,6
2,4
2,5

Antal honor
(%)
51
52
63
55

Antal hanar (%)
49
48
37
45

Medellängd
(mm)
99,7
110,3
95,9
100,7

Tabell 1. Resultat från Länsstyrelsens provfiske 2003. Tabellen redovisar antal fångade kräftor
per lokal, antal kräftor per mjärde, % fördelning av honor och hanar samt medellängd.
Längdfördelning vid provfiske 2003 Gransjön
30
25

antal

20
15
10

136-140

131-135

126-130

121-125

116-120

111-115

106-110

101-105

96-100

91-95

86-90

81-85

76-80

71-75

66-70

0

61-65

5

(mm)

Figur 2. Resultat från provfisket 2003 av Länsstyrelsen i Värmland. Notera den höga andelen kräftor
som var > 10 cm, vilket indikerar på att fisketrycket var relativt lågt 2003.
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Foto: Anja Wändal

Organisation och förvaltning
Gransjöns fvof bildades13 december 1990 och består av 38 fiskerättsägare fördelade på 5 hemman
och berör endast Gransjön och Källbysjön. Kräftor
ingår inte i föreningens stadgar utan det är fiskerättsägarna som har rätten till kräftfisket i respektive
hemman. Föreningen verkar för att Gransjöns fvof:s
nuvarande fiskartsammansättning bevaras samt att
stärka fisk-och flodkräftbeståndet. 2011 var följande
rekommendationer för fiskerättsägarna avseende
kräftfisket: Max 10 burar per fiskerättsinnehavare får
användas. Fisket bedrivs andra onsdagen i augusti
och månaden ut. Fisket sker inom det hemman man
äger fiskerätt i. Båtar från främmande vatten skall
vara helt torra eller desinficeras innan de läggs i
Gransjön eller Källbysjön. Beten skall vara frysta i
tre dygn eller härstamma från Gransjön. Minimåttet
är 9 cm.
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Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

En av Gransjöns storvuxna flodkräftor.

Flodkräftornas utveckling i kräftskötselområdet
– en historisk tillbakablick
Det finns inga uppgifter om förekomst av flodkräftor
i Gransjön eller Källbysjön 1897, enligt Cederström.
Under denna tid finns heller inga uppgifter om att
kräftor förekom i de omgivande sjöarna Svansjöarna, Eldan, Långsjön och Aspen. När och hur de
första kräftorna kom till Gransjön och Källbysjön är
det ingen som vet. Under 1950-talet hade det dock
utvecklats ett mycket bra bestånd med flodkräftor i
Gransjön men framförallt i kanalen. Av 4-5 fiskerättsägare fångades 1000-tals kräftor i den ca 800
m långa kanalen. Kräftor såldes till stadshotellet i
Åmål. Man fiskade med håv, man hann knappt lägga
i håven innan den var ”svart” av kräftor. På den
tiden var kanalen ett optimalt ”kräftvatten” både i
avseende med mycket goda förhållanden för kräftorna men också mycket bra förhållanden för de som
fiskade. Finns det något roligare att fiska kräftor med
håvar i ett litet vattendrag där man har full uppsikt
och är lättillgänglig för hela familjen, både ung som
gammal. Kanalens botten bestod huvudsakligen av
sten, grus med inslag av lerbotten fram till slutet av
1970-talet. Därefter började beståndet minska i samband med att vattenkemin blev sämre men framförallt för att kanalen ”slammade igen” med påföljden
att sten, grus och lerbottnen blev begravda av dy
och sediment. Numera bedrivs inget fiske i kanalen

Kräftskötselområdet Gransjön

Fakta kräftor Illegal utplantering av signalkräftor är det största hotet mot flodkräftorna
Det absolut största hotet mot flodkräftan är spridningen av den amerikanska kräftan, signalkräftan (Pacifastacus leniusculus). Den är bärare av kräftpestsvampen och därmed sprider signalkräftor kräftpest. Till
skillnad från signalkräftan är flodkräftan mycket känslig för kräftpest som förorsakar total utslagning av
flodkräftor i de smittade vattnen. Däremot är inte signalkräftor immuna mot kräftpesten men däremot
motståndskraftigare jämfört med flodkräftan. År 1969 gavs tillstånd till utplantering av signalkräftor i
stora delar av södra Sverige men från och med 1994 får man inte tillstånd för utsättning av signalkräfta i
nya vatten. Den illegala utplanteringen av signalkräftor är mycket påfallande. Via rykten och inventeringar
har man fått en tydlig bild hur omfattande utplanteringen är och därmed har man fått en uppfattning om
hur allvarlig situationen är. I Dalsland har man ca 10 kända lokaler med illegalt utplanterade signalkräftor,
varav det största sorgebarnet är det stora sjösystemet med Stora Le. I Värmland finns uppskattningsvis
120 lokaler med illegalt utplanterade signalkräftor, med tyngdpunkten på östra Värmland. För Dalarnas
del finns ca 50 rapporterade fall till länsstyrelsen. Mörkertalet är förstås stort, framförallt för Dalarna.
Flertalet av de illegala utsättningarna med signalkräftor befinner sig i avrinningsområden som fortfarande
hyser flodkräftbestånd och utgör därmed ett mycket stort hot mot dessa.
Anledningen till varför människor illegalt planterar signalkräftor är oftast:
• Den eviga drömmen om det ultimata kräftfisket (fiskehistorier)
• Det är lätt gjort (kräftor tål transport)
• Mycket överdrivna förväntningar på signalkräftans kapacitet som grundar sig på osanningar och
myter, te x att signalkräftor är immuna mot kräftpest eller att signalkräftor växer tre gånger så fort
som flodkräftor.

Fakta kräftor Åtgärder för förebyggandet av en spridning av kräftpest till kräftskötselområdet
Det verktyg som finns till förfogande för att hindra den okontrollerade spridningen av signalkräftan och
kräftpesten, är informationsspridning. Många illegala utplanteringar sker i oförtstånd och utan att man
är medveten om konsekvenserna. Ofta finns inte kunskapen, om vad kräftpesten är och hur den sprids
samt hur man undviker att sprida den. Dessutom bör man uppmärksamma människor, som vistas utmed
vattendragen att det förekommer flodkräftor i systemet, för att uppmana till försiktighet. Via informationstavlor uppsatta på strategiska platser, kan man nå ut till människor för att påminna dem om farorna
med signalkräftor och kräftpestens spridningsvägar. Det mycket viktigt att informationsspridningen sker
i förebyggande syfte, om smittan kommer till systemet är det mycket svårt att stoppa den.
Vi vet emellertid, att pesten kan stoppas vid vandringshinder eller i vatten med inga eller mycket få
kräftor. Då kan vi också, genom att vidta lämpliga åtgärder, öka chanserna att få stopp på en eventuell
pestspridning. Vid ett akut utbrott med kräftpesten, sprids smittan inte enbart av människor, även diverse
djur kan sprida pesten, man bör från fall till fall söka avgöra, vilka de största riskerna är och därifrån
vidta lämpliga åtgärder. I vårt fall finns ett definitivt vandringshinder (se karta). På denna plats kan man
teoretiskt stoppa en pesthärd. Man kan med hjälp av dammen minimera vattenflödet och med hjälp av
släckt kalk (Ca(OH)2) höja pH till 12,5 i läckagevattnet nedströms dammen. På detta vis slås allt liv ut
på en kortare sträcka. Detta gör att pestsporerna inte har någon kräfta att sprida smittan vidare på. Kräftpesten kräver kräftor som värddjur. Det höga pH-värdet skall upprätthållas i tre dygn för att alla kräftor
skall slås ut. Tillsammans med pH-höjningen måste en aktiv minkbekämpning göras. Döda eller döende
kräftor och fisk drar till sig mink. Mink kan vid dessa tillfällen ta med sig pestsporer i pälsen och springa
upp i nästa vatten. Genom att sätta ut hönsnät på en strategisk plats nedströms dammen och i nätet ha ett
par hål där fällor sätts kan man effektivt hindra mink från att ta sig förbi.
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Förr så goda ler- och hårdbottnar i kanalen är numera ett minne
blott. Dy och slam dominerar bottnarna med påföljden att det
inte längre går att fiska kräftor i den 800 m långa kanalen mellan
Gransjön och Källbysjön.

eftersom det helt enkelt inte finns några kräftor. Vattenkemin är återställd men det finns helt enkelt inga
lämpliga bottenförhållanden för kräftorna längre.
Även Gransjön hade ett mycket bra bestånd med
kräftor från 1950-talet och fram till början av 1980.
Det anmärkningsvärda var att man under 1950-talet
bedrev ett fiske efter ål som var så pass bra att man
bedrev en försäljning av ål. Ål och kräftor är ett
gammalt känt fenomen att de inte går ihop. Trots
detta fanns det uppenbarligen ett bra bestånd med
de numera ”Akut hotade” arterna.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

I Gransjön kunde man se att kräftbeståndet märkbart minskade under 1980-talet. Orsakerna utgjordes
av ett alltför högst fisketryck av ”sommargäster” i
kombination med försurningens intrång. Figur 1 visar att Gransjön troligen var utsatt för ”surchockar”
under slutet av 1970-talet och fram till kalkningens
start 1981. pH och alkalinitet var lågt fram till januari 1982, därefter har vattenkemin uppvisat stabila
och tillfredsställande värden för kräftor. Fortfarande
finns det ett hyfsat bestånd med flodkräftor runt hela
Gransjön men beståndet är inte alls lika stort som
det var före 1980. Varför inte kräftbeståndet ökar är
svårt att säga. Vattenkemin är sedan 1982 bra, fisketrycket sedan 1990-talet är lågt och kontrollerat av
fvof. Trots detta vill inte beståndet återta de tidigare
så goda tätheterna. Aktiva biotopvårdande åtgärder
i Gransjön och framförallt i kanalen är därmed ett
mycket viktigt i arbetet med att återskapa de tidigare
så goda flodkräftbestånden.
Det finns uppgifter att det även har funnits flodkräftor i Källbysjön när flödet genom sjön fungerade och
vattennivån var bra. Numera håller sjön på att växa
igen. Det förekom även flodkräftor i utloppsbäcken.
Kräftor förekom där det fanns sten/hård botten. Om
dessa finns kvar idag är det ingen som vet. Detta bör
undersökas vidare.

Strandbrinkarnas lerbottnar där kräftorna grävde sina
bohålor är numera begravda under ett tjockt lager med
slam.

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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Längfördelning, Gransjön 2011
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Kräftfisket 2011, se figur 3, blev påverkat av
kraftigt regn vilket resulterade i att vattenståndet i
Gransjön steg med 50 cm på kort tid. Därefter blev
fångsterna betydligt sämre. Det var inte många fiskerättsägare som var ute och fiskade kräftor detta år,
det dåliga vädret kan ha vara en orsak till det klena
intresset. Totalt inrapporterades kräftfisket från två
fiskerättsägare med totalt 73 fångade kräftor vilket
gav ca 2,4 kräftor/mjärde och natt. Liksom Länsstyrelsen provfiske 2003 dominerade även fångsten
2011 års fiske av storvuxna kräftor, se figur 2 och
3. Detta tyder på att det fortfarande är ett lågt fisketryck på flodkräftbeståndet i Gransjön.
Minkjakt
Någon organiserad minkjakt bedrivs inte, numera
är det färre som jagar mink. Minkjakt skall vara en
återkommande åtgärd, en mink kan enkelt fånga 10tals kräftor under en dag. Hur många kräftor endast
en mink äter under ett år kan uppgå till 1000-tals
individer. Det är framförallt stora könsmogna kräftor
som minken fångar. Minkjakt är en viktig åtgärd för
att utveckla flodkräftbeståndet.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Figur 3. Längdfördelning av fångsterna från tre fiskerättsägare för kräftfisket 2011.
Storleksfördelningen för 2011 visar att det är storvuxna kräftor som dominerar i
Gransjön, vilket tyder på ett lågt fisketryck.

Resterna av ”minkkalas” på kräfta.

Fakta kräftor 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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Närmast kända signalkräftbestånd
Sträckan mellan utloppet ur Källbysjön till dess
mynning i Eldan är ca 1,2 km. Fram till ca 2003
fanns det ett bra flodkräftbestånd i Eldan men som
hastigt försvann, högst troligt pga av kräftpest. Ca 1
mil fågelvägen nedströms i samma vattensystem, där
E18 passerar över vattendraget mellan Lången och
Aspen, har en illegal utplantering med signalkräftor
skett. Det finns signalkräftor i sjön Lången ca 7,5
km fågelvägen från Källbysjöns mynning i Eldan.
Enligt uppgift spred vissa människor under 2011
signalkräftor från Lången till Aspen, det är stor risk
att dessa människor har spridit signalkräftor även till
Eldan och Öster Svan. Uppströms i vattensystemet,
uppströms Svanskog, finns mycket goda bestånd
med flodkräftor som kan klassas bland de bästa i
Sverige, dessa riskeras om personerna fortsätter
sprida signalkräftorna illegalt från sjön Lång. Om
det förekommer signalkräftor i Eldan är ännu oklart.

Risken för spridning av kräftpest till
skötselområdet
Risken med att Gransjön skall drabbas av kräftpest
är mycket liten. Signalkräftorna kan inte av egen
kraft nå upp till Gransjön. Eftersom signalkräftor
finns inom närområdet finns det dock ett konstant
hot mot flodkräftbeståndet i Gransjön. Den absolut
störta risken med spridning av kräftpest till Källbysjön eller Gransjön är trots allt via illegal utplantering av signalkräftor eller om någon av oförstånd t
e x sumpar signalkräftor i sjön inför ett ”kräftkok”.
Detta sker eller har hänt i andra sjöar/vattendrag och
kan vara en potentiell spridningskälla trots att ingen
signalkräfta smiter från sumpen. Övriga källor för
smittspridnings är via den informella badplatsen vid
Gransjöns utlopp.

Källförteckning
Sjöarkiv från Fiskeriverket
VISS - VatteInformationsSystem Sverige
Muntlig information från fiskerättsägare inom Gransjöns fvo.
Kräftprovfiske i Värmlands Län, delrapport 2003. Miljöenheten
Bottenfauna i Värmlands län 2010, Medins Biologi AB
Wermlands Läns Fiskevatten, af Carl Cederström, Fjärde delen, 1895.
Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen
Svanskog, Högmer Carl Axel 1978-1982
Mäta vatten, Undersökningar av sött och salt vatten. Stefan Bydén m.fl Tredje upplagan 2003
Fakta kräftor Exempel på biotopvårdsåtgärder för att öka tillgången på bon och skydd/
gömslen:
Innan man påbörjar biotopvårdande åtgärder genom utläggning av olika bomaterial bör man göra en inventering av vilka områden i sjön/vattendraget som är i behov av en sådan åtgärd och att det faktiskt finns
ett behov av åtgärden. En kartläggning över var de bästa respektive sämsta kräftförande lokalerna i sjön/
vattendrag fanns innan kräftbeståndet försvann/minskade, ger en bra vägledning för biotopförbättrande
insatser. Utanför sina bohålor är kräftorna känsliga mot predation. Vid födosök, under parningstiden samt
vid skalbyten exponeras kräftorna för predatorer.
Det är då viktigt att det finns gott om gömsle/skydd i närheten av bohålorna. Beroende på födotillgången
kan avståendet från bohålan till där kräftan hittar sin föda variera. Därför är det lämpligt att mellan
bohålorna och där födosöket sker, lägga ut ridåer med risknippen och grenar mm. som kräftorna kan
gömma sig under.
• Utläggning av stockar och större grenar
• Tegelpannor och stenar som läggs i högar/strängar
• Längs stränderna kan man lägga ut sten från
• omgivande landområden.
• För att skapa utrymmen under och mellan stenarna,kan man med hjälp av ett järnspett ochvadarbyxor
lyfta på befintliga stenar i strandzonensom ligger delvis nedsjunkna i bottnen.
• Risknippen, risvasar mm. som ligger utspriddapå bottnen vilket kräftor kan söka skyddunder vid
födosök och parning.
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Bilaga

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 i Värmland arbetar med stöd av Länsstyrelserna i Dalarna,
Västmanland. Värmland och Västra Götaland samt Naturvårdsverket och Fiskeriverket för:
1. Bevarande, stärkande och återintroduktion av flodkräftbestånd inom området.
2. Uthålligt nyttjande av flodkräftbestånden i form av rekreationsfiske och näringsfiske.
Ansvarig för verksamheten är :
Tomas Jansson, Hushållningssällskapet i Värmland, Ventilgatan 5D, 653 45 Karlstad
Tel. 054-54 56 18, 0708-29 09 23, tomas.jansson@hush.se, www.hush.se/s

