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Flodkräftan (Astacus astacus) är den enda sötvattenslevande storkräftan som förekommer naturligt i
Sverige. Den antas ha invandrat till Skandinavien för
drygt 10 000 år sedan. Antalet lokaler med flodkräftor i Sverige är nu uppskattningsvis färre än 1000,
att jämföra med de över 30 000 lokaler som fanns i
början av 1900-talet. Arten har i huvudsak minskat
till följd av kräftpest som drabbade Sverige 1907. I
dagsläget sprids kräftpesten huvudsakligen 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.
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 utgörs av
att ”Informera och ge råd”, ”Inventera förekomst
och utbredning av flod- och signalkräfta” ”Upprätta
skyddsområden och förvaltningsplaner på länsnivå”
mm. Samtliga åtgärdsförslag omsätts och sammanställs i arbetet med att bilda ”Kräftskötselområden”.
2006 bildades kräftskötselområdet ”Gårdsjöälven”
där Skacksjö fvof ingår. Denna förvaltningsplan är
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Inledning

en uppgradering för enbart Skacksjöns fvof, ”Kräftskötselområdet Skacksjön” och kompletterar och
utvärderar beståndsutvecklingen sedan 2006. Till
kräftskötselområdet sammanställs en tillhörande
förvaltningsplan men målet att utveckla flodkräftbeståndet till ett starkt och fiskbart flodkräftbestånd.
I ”Kräftskötselområdet Skacksjön” jobbar Skacksjöns fiskevårdsområdesförening (fvof) och dess
fiskerättsägare och ortsbor aktivt med att bevara och
utveckla sitt flodkräftbestånd med syftet att säkerställa och återskapa ett starkt fiskbart bestånd med
flodkräftor för framtiden. Framtagandet av ”Kräftskötselområdet Skacksjön” finansieras av Länsstyrelsen i Värmland i samarbete mellan Skacksjöns
fvof och Hushållningssällskapet i Värmland.

Signalkräftor sprider kräftpest
Det hot som kräftpesten utgör mot flodkräftor hänger samman med förekomsten av den introducerade
signalkräftan. Den främsta anledningen till att signalkräftan utgör ett hot mot flodkräftan är att kräftpestsvampen förekommer som en parasit hos i stort sett alla signalkräftpopulationer. Genom att signalkräftan under lång tid har samexisterat med kräftpestsvampen har det liksom hos alla andra amerikanska
kräftarter som undersökts, utvecklats en normal parasit/värd – förhållande. Dvs. parasiten dödar inte
sin värd annat än i undantagstillstånd, när immunförsvaret hos signalkräftan försvagats. Signalkräftor
har sålunda ett starkt försvar mot kräftpesten. När svampen tränger in i skalet på en signalkräfta sker en
motreaktion. Kräftans immunförsvar har möjlighet att melanisera (kapsla in) svampens hyfer i skalet,
vilket förhindrar svampen att växa in i kräftans vävnader. Kräftpesten ligger då latent hos individen och
kan angripa kräftan om immunförsvaret blir försvagat, t ex genom skalskador, stress eller till följd av
andra parasiter. En signalkräfta som bär på kräftpesten, utvecklar synliga svarta fläckar, som oftast finns
i spetsarna på avbrutna extremiteter eller kring andra skalskador där svampen försökt tränga in. Dessa
fläckar syns inte alltid direkt efter ett skalbyte utan utvecklas successivt. Fläckarna upptäcks lättast på
våren,före säsongens första skalbyte. Signalkräftor är alltså bärare av kräftpest och inplantering av signalkräftor i ett vatten innebär därför att pestsvampen blir permanent förekommande i det aktuella vattnet.
Därmed omöjliggörs återetablering av flodkräfta i hela vattenområdet för överskådlig framtid. Eftersom
signalkräftor sedan 1994 inte får planteras ut i vattenområden där arten idag saknas är det framför allt de
illegala utsättningar av signalkräftor som är det största hotet mot flodkräftan idag.
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Framtidsutsikter för flodkräftan
Spridningen av kräftpest mellan vattensystem i Sverige sker huvudsakligen genom att människor flyttar
signalkräftor från ett vatten till ett annat. Eftersom
det är människor som är orsaken till spridningen av
kräftpest finns stora möjligheter att bevara och skydda ett flodkräftbestånd. Tillsammans kan vi påverka
människor och förhindra att detta sker. Spridningen
av signalkräftor mellan vattensystem är icke tillåtet,
de personer som genomför en sådan handling utför
en illegal handling, som är straffbart. Kan vi stoppa
den olagliga spridningen av signalkräftor mellan
olika vattensystem är det slut på den absolut största

orsaken till spridningen av kräftpest. Där det finns
ett sådant engagemang 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.
Gotland, Dalsland, Värmland, Dalarna, Gävleborg
och norrut har de bästa förutsättningarna med att
bevara och utveckla flodkräftbeståndet. I södra Sverige dominerar signalkräftor, vilket gör att där finns
begränsade förutsättningar för flodkräftans framtid.

Varför flyttar människor signalkräftor mellan olika vattensystem?
Det finns en uppsjö olika myter om båda flod- och signalkräftor som ligger till grund till att vissa människor tror sig veta att signalkräftor är bättre än flodkräftor – varför är det så? Nedan följer ett axplock av
påståenden om ”kräftor” som ofta var omskrivna och omtalade i en mängd artiklar och reportage under
1970 - 80-talet. Tyvärr lever myterna fortfarande kvar.
Signalkräftan växer dubbelt så fort som flodkräftan –
FEL – Flodkräftan växer lika snabbt som signalkräftan vid samma förutsättningar
Signalkräftan är immun mot kräftpest och drabbas aldrig av sjukdomen –
FEL – Signalkräftan är kronisk bärare av kräftpest men är motståndskraftigare än flodkräftan
Planterar man ut signalkräfta lyckas man alltid och kan börja fiska redan efter 2-3 år –
FEL – Mer än 50 % av inplanteringarna misslyckas i längden. Där de lyckas tar det sedan 5-20 år innan
man i snitt får upp 1 kräfta per bur och natt
Flodkräftan hade ändå utrotats oavsett signalkräftan –
FEL – Det största hotet mot flodkräftor idag är spridning av kräftpest på grund av att människor illegalt flyttar
signalkräftor som är bärare av kräftpesten
Det är hopplöst att plantera ut flodkräfta –
FEL – Ofta lyckas återplantering med flodkräfta under förutsättning att ingen planterat ut signalkräftor
Signalkräftan klarar av kallare klimat än flodkräftan –
FEL – Tvärtom är det flodkräftan som klarar sig bättre i vårt klimat eftersom den funnits här i tusentals år
och är anpassad till våra förhållanden
En sjö drabbad av kräftpest går aldrig att få pestfri –
FEL – Pestsporerna svälter ihjäl senast ett par veckor efter att de sista smittade kräftorna dött.
Läs mer om myterna på www.krafta.nu
Ovan angivna myter är ett axplock, det finns betydligt fler. Myterna ligger till grund till varför människor
flyttar signalkräftor mellan olika vatten, i tron att de skall skapa sig det ultimata kräftfisket. Sammanfattningsvis är anledningen till varför människor illegalt planterar ut signalkräftor är:
• Den eviga drömmen om det ultimata kräftfisket (fiskehistorier)
• Det är lätt gjort (kräftor tål transport)
• Mycket överdrivna förväntningar på signalkräftans kapacitet (felaktig information-myter om signalkräftans förträfflighet).
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 och just information är det
viktigaste verktyget vi har. En viktig målgrupp att nå ut med budskapet till, är sommarstugeägare som vill skapa
sig ett eget kräftvatten vid sin båtplats eller brygga. Ofta görs detta med just signalkräftor.
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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.

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 att tillsammans
med fiskerättsägare, fvof, lokalbefolkning, fiskare,
myndigheter mm aktivt arbeta med att bevara och
utveckla sitt eget lokala flodkräftbestånd. Allt bygger på frivillighet och man förpliktigar inget med
att ingå i kräftskötselområdet, däremot markerar
man en stark vilja med att bevara och utveckla
flodkräftorna. Kräftskötselområdet är ett specifikt
utpekat område där flodkräftor förekommer och har
mycket goda förutsättningar för ett framtida kräft-

fiske. 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. Ett starkt flodkräftbestånd eller utveckling av dammodling kan också leda till
utveckling av näringsverksamhet.
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Kräftskötselområdet Skacksjön
Denna förvaltningsplan ni håller i handen är unik
och speciellt framtagen för Skacksjön fvof. I samband med framtagandet av planen har intervjuer/
dialog förts med representanter/ fiskrättsägarna Rune
Andersson, Lennart Andersson, Mikael Franzén,
Karl Nilsson. Övrig information som ligger till
grund för förvaltningsplanen presenteras i källförteckningen. Fvo omfattar Skacksjön och Skacksjöälven. Man vet att flodkräftor funnits i området
sedan slutet av 1800-talet och förekommer fortfarande i både sjön och älven. Området har aldrig
blivit drabbats av kräftpest. Beståndet har haft en
långsam negativ trend sedan 1998/1999som fvof
vill ändra på.

Skacksjön.
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Skacksjöns tillrinningsområ är 11,26 km2. Markanvändningen av består av 5 % jordbruksmark, 3 %
mosse/myrmark, 19 % sjö och 73 % av skog. Vid
sjöns norra och östra sida förekommer odlad mark.
Skacksjön saknar större tillflöden. I Skacksjöälven
förekommer öring i de nedre delarna. Ca 900 m
nedströms Skacksjöns utlopp finns en damm som
mer eller mindre följer den naturliga fluktuationen.
Nedströms Kvarntorp finns rester efter en gammal
kvarn där dammen fortfarande är i funktion. Dammen fylls under sommar och används till bad, under
vinterhalvåret töms den på vatten.

Kräftskötselområdet Skacksjön

Skacksjöns fiskevårdsområdesförening (fvof)
Skacksjöns fvo bildades i mitten av 1960-talet och
består av ca 50 fiskrättsägare fördelade på 6-7 hemman. Fvof förvaltar i föreningsform fiskerätten, vilket även omfattar kräftfisket. Fvof äger därmed full
suveränitet, rätt att sätta upp regler för hur kräftfisket
skall bedrivas och förvaltas. De regler som gäller
för kräftfisket är max 20 burar, minimått 9 cm samt
fisket endast får bedrivas vid två tillfällen, andra och
sista lördagen i augusti.
Exempel på konkreta användningsområden av förvaltningsplanen är:
•
•

•
•
•
•
•

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 historiskt dokument över flodkräftbeståndets utveckling och dess förvaltning
Vara ett referensdokument om miljöpåverkan
eller allvarlig skada inträffar (skadeståndskrav)
Vara ett underlag för produktion av informationstavlor, broschyrer och hemsidor
Vara en ovärderlig kunskapskälla

Kräftskötselområdet Skacksjön.

Målsättning för ”Kräftskötselområdet Skacksjön”
• Hindra illegala utplanteringar av signalkräftor till området
• Hindra spridning av kräftpest
• Informationsspridning till besökare, sommarstugeägare, badgäster, fiskare mm. med hjälp av skyltar
och broschyrer skall upplysa dem om flod/signalkräftor och riskerna med spridning av kräftpest till
Skacksjöns fvof. Informationsspridningen skall ske framförallt vid platser där människor kommer i
kontakt med vattensystemet t ex vid den kommunala badplatsen där vägen passerar över Skacksjöns
utlopp, intill Skacksjöälven nedströms Kvarntorp.
• Ha en stabil och tillfredsställande vattenkvalité
• Återskapa den förr så uppskattade kräftfiskepremiären.
• Tillsammans med Länsstyrelsen bilda ett skyddsområde för flodkräfta av ”Kräftskötselområdet Skacksjön”
• På sikt minska sedimenttillförseln till Skacksjön
• Skapa fler gömslen/bon
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Åtgärdsplan för vidareutveckling av
flodkräftbestånden
Under arbetet med framtagande av förvaltningsplanen för ”Kräftskötselområdet Skacksjön” har Skacksjöns 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 återskapa det förr
så starka beståndet med flodkräftor i Skacksjön.
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 2014-2017:
1. Uppföljning av Länsstyrelsen profiske från
2005, med 60 mjärdar.
2. ”Kräftskötselområde Skacksjön” skall utgöra en
punkt i dagordningen vid fvof:s årsmöte.
3. Informationsspridning om flodkräftor och att förhindra spridning av kräftpest till Skacksjöns fvo
4. Bedriva minkjakt inom fvof
5. Det årliga kräftfisket ska inrapporteras till fvof
och kräftansvarig
6. Utse kräftansvarig inom kräftskötselområdet.
7. Återskapa den traditionella traditionen med en

kräftpremiär för fiskrättsägarna
8. Enskild biotopvård
9. Samarbete med Gårdsjöns fvof
10. Säkerställa vattennivån i Skacksjön och Skacksjöälven
11. Minska belastningen av sediment till Skacksjön

1. Uppföljning av Länsstyrelsen provfiske
från 2005
Uppföljning av Länsstyrelsen provfiske från 2005
i Skacksjön. Resultatet skall rapporteras till fvof/
kräftansvarig. Syftet är att följa beståndsutvecklingen och resultatet skall utgöra grund för råd och
rekommendationer för hur framtidens kräftfiske
skall bedrivas. Alternativt kan vissa lokaler runt
sjön väljas ut för ett årligen återkommande provfiske med samma antal mjärdar på exakt samma plats.

2. ”Kräftskötselområdet Skacksjön” ska utgöra en punkt i dagordningen vid årsmötet
För att sprida information och aktivera hela fiskevårdsföreningen om frågor som berör flodkräftan, krävs att
man ”håller frågan levande”. Vid varje årsmöte för
Skacksjöns fvof skall ”Kräftskötselområdet Skacksjön”
utgöra en punkt i dagordningen. Styrelsen ska vid
årsmötet summera genomförda åtgärder det gångna
året och en utvärdering av dessa. Samt prioritera de åtgärder för det kommande årets arbete med flodkräftor.

3.Informationsspridning om flodkräftor och
kräftpest

För att förebygga spridning av kräftpest till Skacksjöns fvo är informationsspridning det viktigaste
verktyget. Att göra tillfälliga gäster (även påminna
fiskrättsägare, fastboende, fritidshusägare och
övriga ortsbor) uppmärksamma på att det förekommer flodkräftor inom fvo och hur man undviker att
sprida kräftpesten.
• 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.
En viktig plats för en omfattande informationsinsats är vid den kommunala badplatsen.
• Spridning av förvaltningsplanen bland medlemmar och övrigt intresserade.
• En kortversion, dubbelsidig A-4, av förvaltningsplanen skall spridas i postlådor för de som
bor inom Skacksjön fvo vartannat år för att påminna och uppmärksamma dem om flodkräftan
och dess hotbild.
• I samband med försäljning av fiskekort kan en
kortversion av förvaltningen skickas med.
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4. Bedriva minkjakt inom kräftskötselområdet
Minken kom till området under 1960-talet, under
den period när det fanns mycket gott om kräftor.
Minkjakt utfördes under en lång tid men i olika
omfattning, framförallt av Karl Nilsson. Periodvis
redovisades upp mot 20 – 25 minkar per år. Minkjakt inom Skacksjöns fvo var mycket lyckosam
och visade på goda effekter på kräftbeståndet, tex
beståndsökningen från 1985 - 1998. Numera bedrivs ingen minkjakt vilket till vis del avspeglas
i det minskade beståndsutvecklingen. I mitten av
2010-talet fångas ca 5 minkar per år, numera finns
ingen som jagar mink. Tillsammans med jaktvårdsområdet och fvof har man ”skottpengar” på mink
vilket genererar totalt 150 kronor per mink.
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.
Minkjakt är viktigt, nedan följer ett exempel på nyttan med minkjakt: En mink under en kväll/natt enkelt
kan fånga/döda 30-50 kräftor är det enkelt att räkna
ut vilka oerhörda mängder kräftor, en minkfamilj
kan fånga under ett år. Ett litet hypotetiskt räkneexempel: 1 mink som äter 35 kräftor/vecka fångar/
dödar ca 1820 kräftor per år. Det är framförallt stora/
könsmogna kräftor minken fångar. En könsmogen
flodkräfta hos en hälsokontrollerad odlare för utplantering, kostar uppskattningsvis 20 kr/styck. En mink
som uppehåller sig flitigt i anslutning till Skacksjön/
Skacksjöälven 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!
• Inköp av minkfällor samt utse en person som ansvarar för minkjakten och som ombesörjet att minkfällorna delas ut till berörda och att fällorna är gillrade.

5. 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.

6. Det årliga kräftfisket inrapporteras till
fvof och kräftansvarig
All data som berör flodkräftor inom kräftskötselområdet ska tillställas den kräftansvarige, t ex i

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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samband med det årliga kräftfisket. Information om
antal, storlek, kön, lokal mm dvs en sammanställning av årets kräftfiske. 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.

7. Återskapa den traditionella traditionen
med en kräftpremiär för fiskrättsägarna
Sedan 1960-talefhar Skacksjöns fvo haft ett tydligt
regelverk kring kräftfisket som innebär att man får
fiska kräftor första och sista lördagen i augusti. Att
ett fvo i Sverige fortfarande har kvar denna tradition
är ovanligt, eftersom kräftor oftast är undantaget
från fvo stadgar. Detta ska användas för att öka
intresset för flodkräftorna bland fiskrättsägarna i
Skacksjöns fvof. Ju fler personer som uppskattar
flodkräftor och kräftfisket kan arbetet med att öka
bestånden intensifieras och genomföras tillsammans
och under trevliga former.
• Skacksjöns fvof ska vidareutveckla befintlig
kräftpremiär och uppmuntra så många som möjligt att fiska kräftor, trots i dagsläget dåliga fångster. Målet är att skapa en magisk kväll där de
som har rätt till att fiska kräftor samlas runt sjön,
tänder eldar och väntar fram tills kl. 17.00, innan
redskapen åker ut i sjön. Detta för att skapa en
gemensam kväll/natt med fokus på kräftor. Dessutom ska de som fiskar kräftor rapportera sina
fångster
Man har något att vänta på och att förbereda sig
inför och varför inte kan premiärhelgen bli en uppskattad ”hemvändarkväll”. En kväll som lyser upp
höstmörkret. Syftet är att återskapa den gamla kräftpremiären som avreglerades 1994. Varje fiskrättsägare fiskar där man har rätt till sitt fiske.
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8. Enskild biotopvård i Skacksjön och
Skacksjöälven
Den största och viktigaste enskilda åtgärden som
fvof kan genomföra för att öka bestånden med
flodkräftor i Skacksjön är att förbättra/återskapa bra
biotoper för flodkräftor. Den strandnära delen med
hårdbotten är extremt viktig för kräftorna. Varje
fritidshusägare/markägare skall/bör efter eget tycke
och engagemang aktivt skapa bra förhållande för
flodkräftor på de platser man själv fiskar sina kräftor.
På så sätt arbetar man åt sig själv. Åtgärderna kan
vara utläggning av sten, tegelrör, tegelpannor, död
ved, anlägga strandnära risvasar, dra ut ris/kvistar
som placeras direkt i strandlinjen, med järnspett
och ”muskelkraft” kan sten som ligger nedbäddad

i stenpälsen lyftas upp ur ”botten” vilket gör att
kräftor kan gömma sig inunder, stor sten som ligger på stränder kan rullas ut i sjön mm. Obs, för att
få bra effekt som möjligt med åtgärderna måste de
genomföras på hårdbotten. Åtgärder på mjukbottnar
medför att sten, tegelpannor mm sjunker ned i dyn
och ”försvinner” – ogjort arbete. Syftet är att totalt
öka bestånden i sjön samt skapa ett så bra lokalt
kräftfiske som möjligt som gynnar den enskilde
fiskrättsägaren.
Samma åtgärder gäller för Skacksjöälven som har
mycket stor utvecklingspotential. Framförallt på de
partier som domineras av sandbotten. Stor sten som
placeras i älven medför till dämpning av strömhastighet som höjning av vattendjup.

Exempel på ett kräftgömsle för ett antal kräftor på en liten yta.

Foto: Mats O. Morell

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 och vadarbyxor
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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9.Samarbete med Gårdsjöns fvo
Skacksjöälven mynnar i Gårdsjöälven som delas
mellan de 2 fvof. Det är av stor vikt att resp. fvof är
insatta arbete med sitt flodkräftbestånd, eftersom de
delar på samma vatten.

10. Säkerställa vattennivån i Skacksjön och
Skacksjöälven
För att undvika att tappning av Skacksjön ska upprepas bör åtgärder genomföras för att säkerställa att
dammen vid Kvarntorp inte raserar eller förlorar
sin dämningsförmåga. Dessutom säkerställer en
fungerande damm/tröskel en anpassning för att
säkerställa att Skacksjöälven inte torrläggs.
• En dialog mer ägaren om man kan ersätta befintlig damm med en underhållsfri stentröskel
som dessutom inte utgör hinder för fisk. Medel
för projektering och genomförande kan sökas
av Länsstyrelsen.

11. Minska belastningen av sediment till
Skacksjön
För att minska belastningen av sediment till Skacksjön bör en generell kunskapsökning ske hos markägare, permanent- och fritidsboende i fvof. Hur blir
Skacksjön påverkad av skogsbruk, jordbruk och
framförallt dikning som mynnar rakt ut i sjön? Hur
man på enkelt vis kan vara delaktiga i att minska
sedimenttillförseln till Skacksjön? Om det finns ett
intresse kan man ta fram informationsmaterial med
enkla tillvägagångssätt, t. ex körning av skogsmaskin vid sluttande mark ned mot Skacksjön. Finns
det redan nu kunskap om tillflöden/skogsbäcker/
diken som transporterar mycket sediment ut i sjön
– finns behov av att anlägga sedimentfällor? Åtgärderna behöver absolut inte påverka intäkter för
skogsägare eller vara kostsamma, men är mycket
värdefulla för Skacksjöns framtid.

Abborre från Skacksjön som ”slukat” en kräfta på 6 – 7 cm och en stadig klo på ca 9 cm.

Foto: Karl ”Där Nol” Nilsson.

11

Kräftskötselområdet Skacksjön

Skacksjön
nen var i bruk.
I samband med förberedelser inför ett underhållsarbete av dammluckor under 1990-talet (exakt årtal ej
fastställt), avlägsnades/ öppnades 2 luckor i dammen.
Arbetet med att underhålla dammen drog ut på tiden
samtidigt som luckorna stod vidöppna. Dammen var
klar 2006 då dammluckorna ersattes med rör/trummor, enligt bilden. Dammluckorna stor vidöppna under ca 10 år. Effekten blev att sjön sänktes med ca 0,5
m. Under denna period blottlades den strandnära, och
för kräftor så viktiga, stenbården. Till fots kunde man
gå runt öarna på den blottlagda stenbården. Skacksjöns strandlinje är ca 1,2 mil, om denna sänks med
0,5 m blir det åtskilliga m2 viktig kräftbiotop som blir
otillgänglig för kräftorna. Sedan 2007/08 finns även
en bäverdamm som bidragit till att dämt upp sjön.
Skacksjöns strandlinje är ca 1,2 mil, om denna
sänks med 0,5 m blir det åtskilliga m2 viktig kräftbiotop som förstörs.
Sedan 2007/08 finns även en bäverdamm som
bidragit till att dämt upp sjön till ”normala” nivåer.
Bäverdammen finns i skrivandets stund kvar. För att
säkerställa önskad nivå i Skacksjön i framtiden, bör
man överväga att ersätta befintlig dammen med en
underhållsfri stenströskel.
Sjöns västra sida har alltid haft bättre kräftfångster
jämfört med den norra delen, troligen hyser den
västra sidan av sjön bättre biotoper.
Det förekommer ca 10 fritidshus och ungefär lika
många permanent boende runt sjön. Ett aktivt jordbruk är beläget vid sjöns nordöstra sida.
Förekommande fiskarter är abborre, gädda, och
mört, vilket är förvånansvärt få arter i förhållandet
till sjöns storlek och karaktär. Samma arter redovisas
1933 medan 1897 förekom även benlöja, nors och ål.
Enligt Karl Nilsson finns även gemensamt braxen.
Braxen har endast fångats vid enstaka tillfällen.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Skacksjön är en näringsfattig skogssjö med klart vatten som dock anses har blivit ”grumligare” på senare
år. Största djup är ca 13,5 m. Sjön är belägen överst
i avrinningsområdet, tillflöden till sjön består endast
av ett fåtal mindre skogsbäckar. I nära anslutning
vid Gunnerudsviken och norr om Gunnerudsnäset
förekommer även en del inslag av myrmarker. Delar
av sjöns stränder utgör fina bottnar för kräftor och
domineras av sten, men som tyvärr oftast endast
finns i direkt anslutning till strandkanten.
Skacksjön vid nordöstra sidan besitter fina strandnära stenbottnar med strandvegetation som utgör
mycket goda biotoper för kräftor.
Vid ett flertal stränder övergår bottenstrukturen till ett
större inslag med sandbottnar. Detta betyder att kräftorna lokalt kan lida brist på gömslen. generellt råder
stor brist på nstora stenar på djup > 1-2 m. Vid sjöns
östra sida förekom under 1980-1990-talet rikligt med
strandvegetation, som på senare år minskat kraftigt. En
orsak till minskningen kan vara hårt bete från Kanadagäss. Ca 900 m nedströms sjöns utlopp, vid Kvarntorp,
finns en damm som mer numera liknar igenslammade
2 vägtrummor. Förr användes dammen till att förse en
kvarn och en kraftstation med vatten, med Skacksjön
som reservoar. Resterna av kvarnen fanns kvar fram
till 1970-talet. 1919 anlades kraftstationen som var
belägen ca 250 m nedströms ”Kvarntorpsdammen”.
En turbin ledde vattnet från Kvarntorpsdammen ned
till kraftstationen. Elektriciteten var påslagen mellan kl.
6.00 till 22.00! Sträckan från utloppet ur Skacksjön ned
till Kvarntorp grävdes delvis för hand i samband med
anläggningen av kraftstationen. Hur detta påverkade
Skacksjöns vattenstånd och hur mycket sjön reglerades
är okänt. Kraftstationen brann ned 1940, fortfarande
syns ruinerna efter kraftstationen. Numera är det inte
stor skillnad i vattenståndsvariationerna i Skacksjön,
jämfört med vad det var fram till 1940 när kraftstatio-

Skacksjön vid Stenhammarn. Förr var denna sträcka bland de bästa sträckorna längs sjöns östra sida.
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Flodkräftor har funnits i Skacksjöälven och Skacksjön som man vet, sedan i slutet av 1800-talet. Enligt
uppgifter ur boken ”Wermlands Läns Fiskevatten,
af Carl Cederström, Fjärde delen, 1897” beskrivs att
Skacksjön har ett sparsamt bestånd med flodkräftor.
Däremot framkom det att sjön hyste ett rikt fiskbestånd, framförallt abborre samt att det förekom ål.
Dessa 2 arter går hårt på kräftbeståndet och var troligen en anledning till det klena kräftbeståndet i slutet
av 1800-talet. Dryga 30 år senare hade kräftbeståndet
ökat. 1933 finns uppgifter av dåvarande fiskerikonsulenten A. Björnmark att man årligen fiskade ca 150
kg gädda, 200 kg abborre, 100 kg mört och 100 kg
flodkräftor. Det finns ingen notering att det förekom
ål 1933, vilket kan vara anledningen till att kräftbeståndet ökar, samtidigt som ålbeståndet minskade.
Det finns inga uppgifter om att man fått eller fiskat ål,
sedan mycket länge. Det har funnits en fiskeförening
för Skacksjö redan i början av 1900-talet som upphörde redan under slutet av 1930-talet. Under denna
period såldes fiskekort. När föreningen upphörde
skall några personer vilja använda sig av kvarvarande pengar i föreningskassan, till att köpa ål. En av
styrelsemedelemmarna hade en förkärlek till ål. För
pengarna inköptes ålyngel som sedermera släpptes ut
i Skacksjön. Denna utplantering är den enda kända
fiskutsättning som genomförts i Skacksjön. Karl Nilsson, född 1930, berättade att man fick enstaka ålar på
långrev och i gäddryssjor under 1940-talet. Därefter
har Karl aldrig hört att någon fått ål i Skacksjön.
Karl Nilsson berättade att någon gång under 1910-talet var det några som tjuvfiskade kräftor i Gårdsjöälven. Personerna blev påkomna och kräftorna togs i
beslag och släppas ut i Skacksjöviken. Under denna
period sumpades, vid ett tillfälle, kräftor i Skacksjöviken. Fångade i Gårdsjöälven inför en kräftskiva.
Sumpen trasades sönder av ett kraftigt blåsväder och
kräftor smet ut i Skacksjöviken. Det rörde sig om ca 20
tjog. Om det var denna ”stödplantering” som gjorde att
beståndet började öka, kan vi endast spekulera kring.
Det bör dock finnas en koppling till ett minskat ålbestånd samtidigt som kräftbeståndet ökade.
Kräftbeståndet ökade succesivt under 1900-talet.
1940- fanns ett mycket bra bestånd och Skacksjön
blev känd för sitt goda flodkräftbestånd. Kräft-

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Flodkräftans historiska utveckling i Skacksjöns fvo

premiären var efterlängtad och det var en folkfest
runt sjön. Vid kräftpremiären var sjöns hela 12 km
strandsträcka upptagen av kräftfiskare. Åtskilliga
eldar lyste upp i augustimörkret och traditionen var
starkt förankrat i bygden. Under 1940-talet fiskade
Karl Nilsson kräftor och sålde dem tjogvis. Karl fick
mellan 2,5 – 5 kr/tjog. Värdet av tjogpriset kan jämföras med en skogshuggare som tjänade 5-6 kr/dag
1945. Med andra ord kunde det bli en rejäl förtjänst
om man fick 500 (25 tjog) kräftor under en natt.
Sjöns goda rykte spred sig även till folk som inte
hade fiskerätt i sjön. Under 1940-1960-talet kom
folk från bl.a. Sunne och fiskade kräftor dessa
hade dessutom åtskilliga redskap till sitt förfogande.
Fram till nedgången i början av 1950-talet fiskades
det mycket intensivt, från premiärkvällen tills en bit
in i september då efterfrågan tog slut, eftersom man
fiskade för avsalu till upphandlare. Detta resulterade
i ett allt för hårt fiske till vad sjön klarade av. När
även minken gjorde sitt intrång till sjön under slutet
av1950-talet gjorde saken än värre.
1951 gjorde Karl Nilsson lumpen och kunde därmed inte fiska kräftor. Med spänd förväntan kunde
Karl återingen fiska 1952, men resultatet blev förvånande dåligt. Mellan 1950 – 1952 hade beståndet
minskat kraftigt. Under 1950-talet fick man ca 15-16
kräftor per 20 mjärdar.
Fiskerättsägarna till sjön beslöt att göra något åt
den oreda som förekom vid kräftfisket. Man bildade
Skacksjöns fiskevårdsområde i mitten av 1960-talet
där kräftfisket ingick i föreningens stadgar. Därmed
kunde man införa regler för hur fisket kunde bedri-

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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Kräfta som minken tagit.

vas. Fisket fick endast bedrivas av fiskerättsägarna,
antalet redskap begränsades till 20 stycken och tiden
för fisket begränsades till 2 dagar i augusti. Åtgärden
blev mycket lyckat, beståndet ökade snabbt.
Redan efter några år kunde man tydligt se en
förbättring av kräftbeståndet och det dröjde 5-6
år tills fångsterna var lika bra som före 1960-talet. Därefter var fångsterna stabila ända fram till
mitten av 1980-talet. Under denna period var det
vanligt att man fick ca 500 kräftor på 40 mjärdar
per natt. Samtidigt ökade minkbeståndet återigen
kraftigt.
Från mitten av 1980-talet minskade kräftbeståndet
igen. Fångsterna var ca 15 kräftor på 70 mjärdar.
Möjligen kan försurningen ha bidragit något till
försämringen samt framförallt det ökande minkbestånd. Skalrester/högar efter minktagna kräftor
kunde man se var 10 meter längs stränderna. En
omfattande minkjakt med fällor bedrevs av en
person. Man fångade årligen ca 20 minkar under
en period. Anledningen till att man kan misstänka
försurningen är att de få vattenkemiska analyser
som genomfördes mellan 1989–1995 hade låga alkalinitetsvärden (0,04 – 0,08 mekv/l) vilket betyder
att Skacksjön hade en begränsad buffringsförmåga
mot sur nederbörd under denna period och därmed
kan ”surchocker” ha uppstått. Återigen återhämtade sig kräftbeståndet 1995-1998. Kräftbeståndet
var återigen stabilt fram till 1999-2000 då en snabb
förändring skedde. 1998 fångades ca 5 kräftor per
bur och natt medan 2000 fångades endast 1 kräfta
per bur och natt.
Problemet med klent bestånd har bestått efter
år 2000. Hösten 2006 planterades ca 2 000 könsmogna flodkräftor från Sjönnebolskräftan AB, ut i
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Skacksjön till ett värde av 50 000 kr exkl. moms.
Syftet med utplanteringen var att återigen bygga upp
flodkräftbeståndet. Förhoppningarna var att bryta de
senaste årens negativa trend genom att få in ”nytt”
flodkräftmaterial i Skacksjön, av den anledningen
spreds de 2000 kräftorna mer eller mindre runt hela
sjön.
Vid sjöns östra sida i anslutning till badplatsen fick
man förr mycket kräftor vid botten som var mjuk/
lerbottnar, man kallade dem för ”dykräftor”. På
dessa platser får man inte längre kräftor.
Sammanfattningsvis- kan man konstatera att
det inte alltid varit ett bra bestånd med flodkräftor
i Skacksjön. I början av 1900- talet var de sparsamt förekommande. 1933 har det ökat till att man
fångade ca 100 kg årligen (ca 2 500 kräftor > 90
mm). Under ca 20 år ökade beståndet till mycket
bra under 1940 – talet. Det goda beståndet blev känt
och resulterade i ett intensivt kräftfiske vilket fick
beståndet att minska kraftigt att ett fiske inte blev
attraktivt. Med hjälp av införandet av ett regelverk,
begränsades kräftfisket kraftigt. Beståndet återhämtade sig snabbt under 5-6 år. Mest kräftor förekom
undder1940-talet. Från slutet av 1960-talet fram till
1980-talet var också mycket bra, normala fångster
varierande mellan 5 – 10 kräftor per bur och natt.
Vid goda år var fångsterna runt 20 kräftor per bur
och natt.
Återigen minskade beståndet 1985, efter intensiv
minkjakt ökade det fram till 1998/1999 då senastenedgången inträffade. Den senaste nedgången har
beståndet ännu inte återhämtat sig från. Den senaste
nedgången inträffade samtidigt som sjön sänktes,
som dessutom varade i ca 10 år.

Kräftskötselområdet Skacksjön

Mikael Franzén, Mosserud, provfiskade med 20 mjärdar från vägtrumman och västerut 2013. Ingen kräfta
fångades. Bosse Persson provfiskade 2013 med 10
mjärdar nära den kommunala badplatsen, utan resultat.
Mikael Franzén lyste med ficklampa i samband med
avsyning av mjärdarna under ca 30 minuter och såg
endast 1 kräfta. I början av 2000-talet fick Mikael ca 70
kräftor på samma sträcka. En uppfattning av beståndsutvecklingen är att den försämrats sedan 2008/209 då
man fick fler kräftor i sjöns södra del samt vid öarna
jämfört med 2013.
Rune och Lennart Andersson fick 20012 och 2013,
endast 5 kräftor på 20 mjärdar.
Mikael och Per Friman fiskade vid 2 tillfällen vid
sjöns sydvästra sida. Första fiske skedde 9 augusti 2013
med 40 mjärdar, totalt fick de 15 kräftor varav 7 var
lovliga. Ett andra fiske gjordes 1 september, man fick
dubbelt så mycket kräftor, totalt 32 stycken varav 14
var lovliga. 2012 fick man på samma sträcka och med
samma antal mjärdar 7 stycken. I början av 1980-talet
fick man på samma sträcka ca 800 kräftor på en natt
med 20 mjärdar samt plock med händer. Det är en
dramatisk minskning som saknar förklaring.
Karl Nilsson fiskade 2011 och 2013 med 5 mjärdar
på samma lokal. 2013 blev fångsten 5 kräftor vid första
fisket och 0 kräftor andra fisket. 2011 fångades endast
1 kräfta. På samma lokal under 1970-talet fick Karl N.
25-30 kräftor på 5 mjärdar.
Någon effekt efter stödutplanteringen 2006 har ännu
inte kunnat påvisas.
Syrekoncentrationen i sötvatten
mg O2/l

Foto: Länsstyrelsen i Värmland

Nulägesbeskrivning av flodkräftbeståndet 2013

Varför har beståndet inte återhämtat sig?
Som ett led i att försöka hitta förklaringar till nedgångarna genomförde undertecknade syrgasprofiler
vid 3 lokaler i Skacksjön samt en snorkelinventering
för att undersöka strandnära bottnars lämplighet för
kräftor. Se bilaga 3 för syrgasens effekt på ett kräftbestånd. Syrgasprofilerna, se figurerna 1-3, visade
på syrgasfria bottnar vid 8 m djup vid punkt 2 och 3
medan punkt 1 hade mycket bra syrgasvärden även
vid botten. Vid samtliga provpunkter bestod botten
av dy. Profilerna visar att vissa delar av sjön har låga
eller ingen syrgas från 8 m djup, vilket innebär att
kräftor lokalt i sjön inte förekommer från 8 m och
djupare. Vid Länsstyrelsen provfiske 2005 fångades
kräftor på 5,2 m som djup. Den låga syrgashalten
förklarar dock inte den stora minskningen av kräftbeståndet. Syrgasprofilerna bör upprepas från is
strax före islossning samt under augusti då det är
den mest kristiska perioden för låga syrgasvärden.

Klass Benämning		

Effekt

> 7				1
Syrerikt tillstånd		Ingen
5-7				2
Måttligt tillstånd		Ingen
3-5				
3
Svagt syretillstånd
Syrekrävande
		
									
organismer dör eller flyr
1-3				
4
Syrefattigt tillstånd
Endast få arter överlever
< 1				5
Syrefritt eller nästan					
						syrefritt/svavelväte
Växter och djur dör

15

Kräftskötselområdet Skacksjön

Figur 1.Syrgasprofil vid p1, Skacksjön, 1 oktober 2013.

Figur 2. Syrgasprofil vid p2, Skacksjön, 1 oktober 2013.

Figur 3. Syrgasprofil vid p3, Skacksjön, 1 oktober 2013.
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Lokalerna för syrgasprofiler p1, p2 och p3, 1 oktober 2013.

1 oktober 2013 inventerades sjöns strandnära bottnar
med ”snorkelinventering” av undertecknad. Sjöns
västra sida, väster om ”Bävikeöa” undersöktes.
Huvuddelen av de strandnära (0-5 m från stranden
samt djup t.o.m. ca 2 m) bottnarna har mycket fina
biotoper för kräftor som dock relativt snabbt övergår
till djupare delar med mjuk botten. Vid sjöns västra
sida sluttar stränderna relativt snabbt. På hårdbottnarna finns inslag av finare sediment.
Vid sjöns nordöstra sida finns mycket goda förutsättningar för små kräftor men det är brist på större
sten som ger skydd/bohålor för större kräftor. Det
förekommer en finns ”stenbård” med stor sten på
land som möjligen har skjutits upp av isförskjutningar alternativt om sjön vattenstånd minskat sedan en
längre tid tillbaka. Ganska snabbt, i vissa fall redan
efter 1 m övergår den strandnära stenbotten till fast
botten med avsaknad av större sten. Med andra ord
det saknas sten/gömslen för kräftor vid dessa delar
för att det ska bli attraktivt för kräftor.
Den senaste nedgången inträffar samtigit som sjön
sänktes under slutet 1990-talet. Effekten av sänkningen blev att den så viktiga strandnära stenbården blottlades. Eftersom dominansen av Skacksjöns
kräftbiotoper troligen utgörs just av de steniga/hårda
strandnära bottnarna kan en sänkning få katastrofala
följder. Framförallt om det råder brist på sten-/hårdbottnar på djupare (>1 m) delar. Den enkla förklaringen blir att kräftor saknar gömsle och skydd och
blir därmed enkla offer för abborre, gädda och mink.
Denna ”sänkningsteori” mottsätts dock mot att när
det fanns som mest med kräftor i Skacksjön under
1940-talet, reglerades sjön för att förse kvarnen och
kraftstationen med vatten. Hur omfattande och ofta

Sand/hårdbotten men avsaknad av gömslen
för kräftor. På en sådan botten faller kräftor
lätt offer för t e x en abborre.

regleringen var är oklart. Om regleringen skedde i
blygsam skala kan den till och med bidragit till stränderna hölls rena. Tex när sjön sänktes något kunde
vågskvalp spola rent stränderna från sedimentslam.
Sedan 2006 är sjön återställd, samtidigt spreds de
ca 2000 kräftorna med syftet att skapa ”nytt blod” i
beståndet. Någon ökning av kräftbeståndet har ännu
inte skett.

Notera avsaknaden av sten på sjön botten vilket gäller en stor del
av hårdbottnarna runt sjön, medan det finns gott om sten längs
strandkanten. Med ett hjärnspett oh ”muskelkraft” kan man rulla
ut stenen för att skapa skydd och boplatser för kräftor. Tänk på
att man även bör ha större sten på ett djup som är > 0,5 m.
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Del av Skacksjön med långrunda stränder med hård botten men
med avsaknad av större sten som utgör skydd och gömslen för
större kräftor (> 6-7 cm), dvs. könsmogna kräftor.

Under hela 2000-talet har det varit ett lågt fisketryck
på kräftorna. Om det tidigare (mellan perioden
1985-1998) var ett högt fisketryck som var orsaken till den senaste nedgången borde beståndet i
Skacksjön numera ha återhämtat. Således finns inget
behov av införandet av fiskförbud under några år.
De strandnära bottnarna tenderar att påverkas av
igenslamning. Mest tydligt är det vid strandvegetationen där sedimentet ”fastnar” och spolas inte ut på
djupare vatten. Det blir en anrikning samtidigt som
mer sediment ger förutsättningar för mer vegetation
att växa. Igenslamningen orsakas högst troligt av
skogbruk och diken som mynnar i sjön samt ökad
näringsbelastning. Att det råder syrgasbrist på djup
> 8 m indikerar på att sjön inte mår bra, och tyder
på hög andel av organiskt material som ska brytas
ned av bakterier/svampar mm. Nedbrytnigen kräver
mycket syre vilket innebär att det syre som finns i
botten vid sjön inte räcker till.
Under 1970-80- talet kunde man få kräftor på nät

En del av Skacksjöns nordöstra strand. Mycket fina
stenbottnar. Notera att de största stenarna finns
ovanför strandkanten. Detta kan ha skett när sten
har frusit in i isen och i samband med töväder och
vattenståndsförändringar, förskjuts stenen upp på land.
Sker i samband med islossning.
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runt vasar och på djupare delar av sjön. När det fanns
gott om fiskade man först kräftor utefter stränderna
och i vassen. Störst kräftor fångade man just i vassen. Därefter fiskade man på de något större djup
3-4 m, i anslutning till vasar, som det fanns gott om.
Detta gäller inte numera. Det är sällan någon som
fiskar kräftor på djup > 2 m. Detta kan förklaras att
djupbottnarna har slammats igen. Fisket bedrivs vid
strandkanten i direkt anslutning till ”stenpälsen”. Att
sjön tillförts mer näring kan de flesta med anknytning
till Skacksjön vittna om. Det finns ett rikligt alglager
på stenarna och är mycket besvärliga att gå på, man
halkar. Fiskar man med nät är nätet nedkletat med
brunaktigt ”slem” som måste spolats bort. Sammantaget är Skacksjön påverkat av högre näringsbelastning
sedan kräftans guldålder. Den troliga huvudorsaken
till kräftbeståndets nedgångar är att den viktigta hårdbottnen sakta men säkert har minskat och slammat
igen. Finns inte bra biotoper för kräftor minkar beståndet, vilket det har gjorts i Skacksjön.

En vanlig syn längs Skacksjöns stränder. I det här
fallet är det barr, gräs, mm som spolats till stranden
och sjunker ned bland stenarna. För varje år som
lagras och mer och mer organsikt material och stenen
”sjunker” ner i sedimentet. Kräftorna har därmed ingen
möjlighet att gräva bohålor inunder stenarna.

En annan förklaring kan vara att man generellt
fiskar för tidigt. Man fiskar vid premiären i början
av augusti. Får man lite med kräftor hoppar man
över det senare fisket i början av september. Rent
generellt är det för tidigt att fiska kräftor i början av
augusti. Beroende på vattentemperatur, är det stor
risk att en stor del av kräftorna ligger i skalbyte just
i början av augusti vilket innebär att kräftorna inte
gärna låter sig fångas. Kräftorna gömmer sig i väntan på att skalet ska hårdna. I slutet av augusti har
de flesta stora kräftor (> 7 cm) vuxit klart och måste
”äta upp” sig inför parningen som påbörjas i slutet
av september början av oktober, när vattentemperaturen understiger ca 10°C. För att få bäst resultat
bör fokus vara på det senare kräftfisket för att få ett
säkert resultat som beskriver beståndet i sjön.

Kräftskötselområdet Skacksjön

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.
En kall försommar med en sen uppvärmning av vattnet kan leda till försenat skalbyte, vilket i sin tur kan
märkas på dåliga fångster vid den traditionella kräftpremiären i början av augusti. Det beror helt enkelt att
kräftorna bytt skal i slutet av juli och är då mycket inaktiva och ligger och trycker i sina bohålor i väntan
på att det nya skalet skall hårdna. Den bästa perioden att fiska kräftor är i slutet av augusti och början av
september.

Närmast kända sjö/vattendrag med
signalkräftor
Den närmsta kända lokalen där signalkräftor förekommer är i Frykensjöarna, endast ca 5 km fågelvägen väster om Skacksjön. Frykensjöarna ingår
dock i ett annat vattensystem och har därmed ingen
möjlighet att av egen kraft påverka Skacksjön eller
övriga delar av skötselområdet. Signalkräftorna är
illegalt utplanterade i Frykensjöarna.
Signalkräftor kan inte av egen kraft komma in i
fvof eftersom signalkräftor inte förekommer i vattensystemet. Möjligen förekommer signalkräftor i
Klarälven nedströms Forshaga. Utloppet ur Visten,
Kvarnbäcksån, Dömleälven/Kvarntorpsån hyser
flodkräftor.

Signalkräfta med svarta melaninfläckar troligen orsakat
av kräftpest.

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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Risken för spridning av kräftpest till kräftskötselområdet
Riskerna med smittspridning av kräftpest till Kräftskötselområdet bedöms som mycket liten. Kräftpesten kan
enbart spridas till området av människor. Bedömningen
grunder sig på att det råder liten mänsklig aktivitet runt
sjön, endast ca 10 permanentboende och ungefär lika
många fritidshus. Samma gäller för närboende i anslutning till Skacksjöälven och Gårdsjöälven nedre delar.
Eftersom flodkräftbeståndet har sedan år 2000
knappt varit fiskbart ökar risken att någon tar lagen i
egna händer i tron att man kan bygga upp ett fiskbart
bestånd med att illegalt plantera ut signalkräftor,
vilket är helt fel.
Risken finns alltid, att smittspridning sker i okunskap och/eller omedvetet. En plats inom Skacksjöns
fvo, där människor söker sig till, (förutom fiskare)
är vid den kommunala badplatsen. I anslutning till
badplatsen är det mycket viktigt att man sprider

Foto: Länsstyrelsen i Värmland

information om att det förekommer flodkräftor i
Skacksjön och hur man undviker att sprida kräftpest.
En ytterligare viktig åtgärd är att alla fiskerättsägare
och ortsbor tillsammans skall bidra till att minimera
riskerna för spridning av kräftpest via informationsspridning. Att det uppehåller sig eller bor människor
i anslutning till vattnen utgör en resurs i form av att
man tillsammans kan hålla uppsikt över kräftskötselområdet och utgöra informationsspridare.
Det bedrivs ingen fiskutsättning förnärvarande
i sjön. Om det blir aktuellt i framtiden skall man
inhämta garantier från fiskodlaren att det inte förekommer pestsporer i vattnet, som medföljer fiskleveransen. En fiskleverans innehåller flera m3 vatten.
Om inte fiskodlaren kan garantera osmittat vatten
och att det inte förekommer signalkräftor i det
vattnet fiskodlingen har sin verksamhet, skall man
överväga att avbryta fiskleveransen.
Sammanfattningsvis: Eftersom signalkräftor finns
inom närområdet finns det dock ett konstant hot
mot flodkräftbestånden. Den absolut störta risken
med spridning av kräftpest till Kräftskötselområdet
Skacksjön är via illegal utplantering av signalkräftor
eller om någon av oförstånd t e x sumpar signalkräftor i sjön inför ett ”kräftkok”. Detta har hänt i andra
sjöar/vattendrag och kan vara en potentiell spridningskälla av kräftpest, trots att ingen signalkräfta
smiter från sumpen.

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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Vattenkemi i Skacksjön
Skacksjön har aldrig varit påverkad av kalkningsåtgärder eftersom bedömningen var att den inte har
haft försurningsskador. Eftersom Skacksjön inte
kalkats finns lite vattenkemiska analyser att tillgå.
Det finns en uppgift från 1933 då pH uppmättes
till 6,4 i Skacksjön. Vattenkemiska undersökningar
(pH och alkalinitet) har utförts vid ett fåtal tillfällen
under perioden 1985 till 1995. Undersökningarna
visar på relativt stabila värden för pH som pendlat
mellan 6,0 – 6,5. Alkaliniteten har dock varit mindre
stabil och varierat mellan 0,05 - 0,08 mekv/l. För
Skacksjöälven finns två analyser från 1985 och 1996
Reproduktion av arten

med mycket goda värden, pH 7,1 och 7,0 och alkaliniteten 0,32 och 0,18 mekv/l.
Under perioden 1995 – 2013 har Sunne kommun
undersökt pH i samband med de bakteriologiska
provtagningarna av den kommunala badplatsen, vid
dessa mättillfällen har pH varierat mellan 6,5 – 7,1.
Bottenfaunaundersökningar har utförts i Skacksjön
1998 och 2001. Vid båda konstaterades att Skacksjön var ”Ingen eller obetydlig påverkad av försurning”. Tabell 1 redovisar olika fiskarter känslighet
mot lågt pH.

Saknas

Störd

Lektid

Abborre

<5

5-5,4

Vår

Gädda

<5

5-5,4

vår

Öring

<5

5-5,4

Höst

Röding

5 - 5,4

5,5 - 5,9

Höst

Bergsimpa

5 - 5,4

5,5–5,9

Vår

Mört

5 - 5,9

≥6

Vår

Lake

5 - 5,4

5,5–5,9

vinter

Elritsa

5,5 -5,9

≥6

Försommar

Tabell 1. Sammanställning av lägsta pH-klass vid utebliven respektive störd
reproduktion. (Modifierad tabell från Degerman & Lignell 1993).

Försurningens påverkan på flodkräftor
Flodkräftan är mycket känslig för lågt pH. Kräftor påverkas redan då pH faller under 6 och i gravt sura
vatten 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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Skacksjöälven
Älven är ett litet vattendrag som avvattnar Skacksjön,
för att efter ca 2,5 km sedermera mynna i Gårdsjöälven. Älven är påverkad av mänsklig aktivitet, gamla
rester efter en kvarn och kraftstation finns fortfarande
kvar. Stenar har lyfts upp så att älven på vissa kortare
sträckor får ett utseende som påminner om en kanal
med forsande vatten. Därmed saknas, lokalt, lämpliga
biotoper för kräftor. Mellan utloppet och ”kvarnen”
är älven forsande med mindre inslag av strömmande
partier. Det finns relativt god tillgång på sten och
inger hyfsade biotoper för kräftor. Mellan ”kvarnen”
och den gamla kraftstationen faller vattnet kraftigt.
Biotopvård har utförts nedströms ”kvarnen” under
slutet av 1990-talet, syftet var att anlägga lekplatser
för sjövandrade öring från Visten. De biotopvårdande
åtgärder gynnar även flodkräftorna. Ovanför dammen
har inte några biotopvårdande åtgärder utförts.
Ca 200 m nedströms kvarnen och fram till mynningen i Gårdsjöälven övergår älven till lugnflytande och strömmande partier. Älven börjar också
meandra. Ett visst inslag av odlad mark tillkommer.
Denna sträcka domineras av sandbotten och saknar
mer eller mindre bon och gömslen för kräftor och
inger därmed dåliga biotoper för flodkräftor. Det
finns ett fåtal lokala inslag med lerbotten vilket
möjliggör att kräftor själva kan gräva bohålor. Förövrigt domineras bottnen av sand med inslag av död

ved. Älven kantas huvudsakligen av trädridåer, med
ett relativ stort inslag med löv. På vissa sträckor är
vegetationstätheten efter vattendraget riklig.
Om det har bedrivits flottning i älven har inte framkommit. Älven följer de naturliga fluktuationerna
vilket medför att ett sådant litet vattendrag kan vid
torrperioder nästan torrläggas, vilket gjordes mer
eller mindre 2013. Oftast är det den lägsta vattenföringen i ett vattendrag som avgör hur mycket fisk
och kräftor den kan hysa.
Där kvarnen tidigare stod finns fortfarande en
damm som kan utgöra ett vandringshinder, dammen kan fortfarande i viss mån regleras. Dammen
fylls under sommaren och används som badplats
av markägaren för att tömmas under vinterhalvåret.
Dämmet påverkar en sträcka av ca 100 meter av
Skacksjöälven.
Tyvärr har man inte genomfört elfisken i Skacksjöälven för att undersöka förekomst av öring.

Inventering av vattendrag –
Biotopkartering av Skacksjöälven
För att förbättra planering av kalkning och biologisk
återställning genomfördes 2005 ett länsomfattande
biotopkarteringsprojekt av Länsstyrelsen i Värmland. Inventeringen syftar till att undersöka biotoper,
vandringshinder, nyckelbiotoper och restaurerings-

Skacksjöälven. Även de partier där botten består av grus/sten krävs biotopvårdande åtgärder för att öka beståndet med kräftor
i älven. Notera avsaknade av större sten/block.
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Nedre delen av Skacksjöälven innan mynning i Gårdsjöälven. Notera dominansen av sandbotten. Inte bra biotoper för kräftor.
Mycket viktigt att man skapa bon och gömslen på i dessa delar av älven. Ett måste om man vill öka kräftbeståndet. Utlägg av
död ved, sten, tegelpannor mm kommer göra underverk.

behov i länets vattendrag. Skacksjöälven var ett
av vattendragen som inventeradess från utloppet
ur Skacksjön och ned till mynning i Gårdsjöälven.
Resultatet av biotopkarteringen som flodkräftor påverkas av, kan summeras enligt följande:
Total längd 1990 m, medelbredd 3,8. Skacksjöälvens totala areal uppgår till 7575 m2 varav 1040 m2
utgörs av dammen nedströms Kvarntorp.
32 % av älven <0,5 m djup och 68 % har ett djupinterall mellan 0,5 – 1,0 m. D.v.s. älven saknar djupare
partier som ofta utgör bra biotoper för framförallt
större kräftor. 61 % av älvens area (4650m2) dommineras av sand, 14 % (1075 m2) domineras av grus
(2- 20 mm) och 25 % av älvens area (1850 m2) domineras av block (>200 mm). Den stora dominansen av
sandbottnar medför att större delen av Skacksjöälven
inte har bra biotoper för kräftor. Sandbottnar saknar
gömslen och boplatser för kräftor.
68 % av Skacksjöälvens strömförhållanden domineras av ”Svagt strömmande” (<0,2 m), 14 % domineras av ”Strömmande” (>0,7m/s) sträckor och 18 %
av ”Forsande” (>07 m/s) sträckor. Endast en mindre

sträcka av Skacksjälven 4 %, har haft en mänsklig
påverkan i form av en ”Försiktig rensning”. I 89
% (1781 m) av älven har ”Ingen rensning” skett.
7 % av älven är ”Omgrävd” (dammen nedströms
Kvarntorp).
Resultaten från biotopkarteringen kan sammanfattas med att endast ca 40 % (2925 m2) av Skacksjöälven har lämpliga bottnar för kräftor, resten
domineras av sandbottnar. Om man grovt räknar
med att det finns en matkräfta (> 90 mm) på varje
m2 med bra biotoper skulle detta ge att 2925 kräftor. Det går ca 25 kräftor på ett kg. Skacksjöälven
skulle kunna producera ca 117 kg flodkräftor varje
år. Siffran är inte trovärdig man kan vara ett riktvärde. Däremot finns stor utvecklingspotential i
Skacksjöälven. Om det genomförs biotopvårdande
åtgärder på de sanddominerade sträckorna kan man
utöka produktionen i älven betydligt. Dominansen
av grunt vatten medför att det råder brist på biotoper för stora kräftor vilket medför att det bör finnas
ett småvuxet bestånd.
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Flodkräftan i Skacksjöälven
Liksom Skacksjön har det funnits flodkräftor i älven
sedan vad man vet i slutet av 1800-talet. Exakt hur
länge det förekommit är oklart. Även i älven har
man sett samma fluktuationer med kräftbeståndet
som det har varit i sjön. Pga. av dess litenhet är
den mycket känslig mot ett hårt fiske i kombination
med minkens framfart. Länsstyrelsen genomförde
ett provfiske 2005 som visade på lokala och glesa
bestånd. Vid ett fältbesök i oktober 2013 hittades
en flodkräfta nedströms dammen. Hösten 20013 var
extrem torr och älven var mer eller mindre torrlagd

på vissa sträckor. Högst troligt kommer det låga vattenståndet hösten 2013, kraftigt påverka flodkräftbeståndet kommande år. I samband med torka har minken ännu lättare att komma åt kräftorna samtidigt
som kräftor smalas i de partier av Skacksjöälven,
som håller vattnen. Att kräftor kan överleva överhuvudtaget i denna lilla bäck med den torka som rådde
hösten 2013 är förvånande.
Runt 2010 fick enligt uppgift en person ca 300
kräftor ca 500 m nedströms utloppet i Skacksjön. En
imponerande siffra för detta lilla vattendrag.

Skacksjöälven. Dammen nedströms Kvarntorp torrläggs
under vinterhalvåret. Notera det låga flödet i september 2013

Skacksjöälven september 2013. Extremt lågt
vattenstånd.

Skacksjöälven. Samma damm som ovan i maj 2005.
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Samma sträcka av Skacksjöälven april 2014.
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Provfiske av Länsstyrelsen 2005

Resultat provfiske Skacksjön 2005

Provfisket skedde enligt standardiserad metod. Varje
lokal provfiskades med 20 ansträngningar vilka
fördelasdes på 4 provfiskelinor á 5 mjärdar/lina (3
lokaler = 60 ansträngningar = 12 linor per sjö/vattendrag). Linorna med mjärdar placerades rakt nedströms i vattendragen och i smalare vattendrag även
i sicksackform över vattenbredden. Då varje lina är
50 m uppgår längden på varje lokal till ca 200 m. I
sjöarna placerades linorna från land och utåt i sjön,
vinkeln från stranden bestämdes i möjligaste mån
av djupet där hårdbotten övergick till mjukbotten.
Betesfisken bestod av cyprenider (vitfisk).

Totalt 52 kräftor fångades med 60 mjärdar, vilket
gav 0,9 kräftor/mjärde och natt. Resultatet bedöms
vara ett ”Svagt till medelst bestånd”. Linorna placerades från strandkant och 50 m rakt ut. Som mest
fick man 4 kräftor i en mjärde (3 mjärdar). Största
djupet man fick kräftor var 5,2 m, som förövrigt var
det största djup provfisket bedrevs på. Medelstorleken 97,8 var förvånansvärt hög, vilket indikerar på
ett lågt fisketryck. Längdintervallet var mellan 70120 mm.59 mjärdar av 60 placerades på hård- eller
stenbottnar. 31 mjärdar var tomma.
Det som var positivt med provfisket var att det förekom kräftor på ett större område, såväl vid öar och
vid ett mindre grund ett hundratal meter från land.

Lokal Antal mjärdar Antal kräftor Antal/mjärde
1:3

20

16

0,8

Antal honor(%) Antal hanar(%) Medellängd(mm)
44

56

101,2

2:3

20

22

1,1

50

50

97,7

3:3

20

14

0,7

71

29

94,2

Totalt

60

52

0,9

57

43

97,8

Tabell 2. Resultat från Länsstyrelsens provfiske 2005-08-18/19i Skackjön. Tabellen redovisar antal fångade kräftor
per lokal, antal kräftor per mjärde, könsfördelning och medellängd (mm).

Figur X. Resultat från provfisket 2005 av Länsstyrelsen i Värmland. Figuren visar Länsstyrelsens provfiskelokaler 2005.
längd-fördelning och antal. Staplarna visar att det är kräftor > 90 mm (81 %)
som dominerade fångsten.

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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Resultat provfiske Skacksjöälven 2005
Totalt fick man endast 21 kräftor vilket gav blygsamma 0,4 kräftor/mjärde och natt. Skacksjöälven
hyste ett klent bestånd 2005. Vid den övre lokalen
(1:3) fick man inte en enda kräfta på 20 mjärdar.
Som bäst fick man 5 kräftor i en mjärde vid lokalen
2:3. Medellängden var 86,8 mm. och längdintervallet var mellan 75-95 mm med undantag från en
kräfta som uppnådde storleken 110 mm. I små vattendrag råder oftast brist på näring, vilket kan vara
en anledning till de småväxta kräftorna. Den näring
som finns tillgänglig är framförallt det organiska material som ramlar ned i bäcken från träd och buskar.
Det småväxta beståndet kan också vara ett tecken på
att kräftbeståndet är under tillväxt.

Lokal Antal mjärdar Antal kräftor Antal/mjärde

Antal honor(%) Antal hanar(%) Medellängd (mm)

1:3

20

0

0

-

-

-

2:3

20

14

0,7

57

43

85,1

3:3

20

7

0,4

33

57

90,1

Totalt

60

21

0,4

47

52

86,8

Tabell 3. Resultat från Länsstyrelsens provfiske 2005-08-17/18 i Skacksjöälven. Tabellen redovisar antal fångade
kräftor per lokal, antal kräftor per mjärde, könsfördelning och medellängd (mm).

Figur . Längdintervall och antal vid provfisket i Skacksjöälven 2005.
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Historiska sjöbeskrivningar
Sjöbeskrivning och förekommande fiskFrån boken
”Wermlands Läns Fiskevatten, af Carl Cederström,
Fjärde delen, 1897” samt A. Björnemark, sjöuppgifter från 1933Nedan sammanfattas korta faktabeskrivningar av sjöar och vattendragens från slutet
av 1800-talet samt med sjöuppgifter från 1933.
Informationen är värdefull i avseende och man kan
dra jämförelser med hur sjöarna/vattendragen ser ut
i dag.

Skacksjön
1897 benämndes Skacksjön för Skaksjön. ”I Nedre
Fryksdals härad, Östra Emterviks socken. Tillflöde; ringa. Aflopp: Skaksjöälfven till Gårdsjöelfven.
Djup: mindre betydlig, dock i norra delen intill 50

fot (14,8 m). Stränder: mestadels skogbevuxna.
Botten: sten och sand, på djupet dy. Vatten: klar,
blåaktigt. Fiskarter: abborre, gädda, mört, benlöja,
nors, ål, kräftor. Abboren når vigt af 1 skålp., gäddan når vigt af 8 skålp., ålen når en vikt af 5 skålp.
Fisket godt, abborrfisket bäst. Kräftor förekomma
sparsamt. Nors inplanterat, har förökat sig. Uppg.
Öfverupps. Thorkildsens journal och Jägmästare
Norbäcks journal och rapport.
Enligt uppgifter från dåvarande fiskerikonslent A.
Björnemark fångades det 1933 Skacksjön årligen ca
150 kg gädda, 200 kg abborre, 100 kg mört och 100
kg flodkräftor. pH uppmättes till 6,5 och siktdjupet
var 30 m 1933.
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Vattnens Ekologisk status i Skacksjöns fvo enligt vattenförvaltningen

Motivering och metod för bedömningen av ekologisk status för resp. sjö/vattendrag
Skacksjön
Skacksjöns bedöms uppnå ”God Ekologisk Status”. Bedömningen baseras på morfologiskt tillstånd. Näringsämnen och hydrologisk regim tyder
på hög status. Biologiska data saknas. Bedömningen är den samma som vid förra klassificeringen . Nya bedömningsgrunder för hydromorfologiska kvalitetsfaktorer har använts, vilket
ger en tydligare bild av den påverkan som finns.

Skacksjöälven
Skacksjöälven bedöms uppnå ”God Ekologisk Status”. Bedömningen baseras på hydrologisk regim
och morfologiskt tillstånd. Biologiska och vattenkemiska data saknas. Data saknas även för uppströms
liggande Skacksjön. Bedömningen är den samma
som vid förra klassificeringen.

Vattnets status enligt vattenförvaltningen
Vattenförvaltningen utgör en ram för all vattenplanering och vattenvård inom EU. Syftet med vattenförvaltningen är att förbättra och bevara god kvalitet i vår vattenmiljö, både ytvatten - sjöar, vattendrag,
kustvatten - och grundvatten. Målet är att alla vatten ska ha god status år 2015. I kartläggningsarbetet
ingår därför att beskriva det nuvarande tillståndet i vatten och att klassificera samtliga vattenförekomster
utifrån ett antal statusklasser.
Ekologisk Status
Den ekologiska statusen bedöms med hjälp av tre kvalitetsfaktorer: god biologi (med bl.a. stabilafiskförekomster) artrik bottenfauna och rätt planktonsammansättning, kemisk-fysikaliska förhållanden där man
tittar på bl.a. försurning och övergödning samt hydromorfologi med bl.a. bottenstruktur ex. flottledsrensning, flödesdynamik och fragmentering. Bedömningen av ekologisk status har gjorts efter en femgradig
skala; hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. I de vattenförekomster där den ekologiska statusen
har klassificerats till måttlig, otillfredsställande eller dålig har Vattenmyndigheten bedömt att det finns
skäl att fastställa miljökvalitetsnormen till god ekologisk status med tidsfrist till 2021. Det är ekonomiskt
orimligt och/eller tekniskt omöjligt att vidta de åtgärder som skulle behövas för att uppnå god ekologisk
status 2015. Om alla möjliga och rimliga åtgärder vidtas kan god ekologisk status förväntas uppnås 2021.
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Källförteckning

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Kräftskötselområdet Gårdsjöälven, 2006
Wermlands Läns Fiskevatten, af Carl Cederström, Fjärde delen, 1897.
Viss- VatteInformationsSystem Sverige
Fiskrättsägare i Skacksjöns fvof, Lennart Andersson, Rune Andersson, Mikael och Per Friman,
Mikael Franzén, Karl Nilsson.
Åtgärdsprogram för flodkräfta 2008-2013, Rapport 5955, augusti 2009, Fiskeriverket och Naturvårdsverket
Elfiskedatabasen (SERS) http://www.slu.se/sv/fakulteter/akvatiska-resurser/databaser/
Databank vattenkemin, Institutionen för vatten- och miljö, SLU
http://vattenwebb.smhi.se/
Mäta Vatten, Undersökningar av sött och salt vatten. Stefan Bydén m.fl. 2003
SVA, Tema: I SJÖ OCH HAV, nr 1, 2010
SVA, http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Fisk/Kraftor-och-kraftsjukdomar/Psorospermium/
Parasiter och sjukdomar hos kräftor. K. Söderhäll, M. Persson och R. Ajaxon
A. Björnemark, sjöuppgifter Skacksjön, 1933.
Strategi och plan för restaurering av vattendrag i Värmlands län, Länsstyrelsen i Värmlands län, publ nr
2007:21
SLU, arkiv, pesttabeller för Värmland
Examensarbete i Vattenbruk, Flodkräftans biologi och status i fyra sjöar på Ulvöarna, Av Marie Eriksson och
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Sunne Kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret.
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Bilaga 1
Vattenkemi och dess bedömningsgrunder
pH-värdet anger vattnets. Normala pH-värden i sjöar och vattendrag är oftast 6-8. Låga värden uppmäts
som regel i sjöar och vatten drag i samband med
snösmältning eller hög vattenföring. Höga pH-värden kan under sommaren uppträda vid kraftig algtillväxt som en konsekvens av koldioxidupptaget vid
fotosyntesen. Vid pH-värden under ca 5,5 uppstår
biologiska störningar som nedsatt fortplantningsförmåga hos vissa fiskarter, utslagning av känsliga
bottenfaunaarter mm. Vid pH-värden under ca 5 sker
drastiska förändringar och en kraftig utarmning av
organismsamhällen. Låga pH-värden ökar dessutom
många metallers löslighet och därmed giftighet.
Vattnets surhetsgrad delas in enligt följande:
>6,8 Nära neutralt
6,5 – 6,8 Svagt surt
6,2 – 6,5 Måttligt surt
5,6 – 6,2 Surt
≤5,6 Mycket surt
Alkalinitet (mekv/l) är ett mått på vattnets innehåll
av syraneutraliserande ämnen. Alkaliniteten ger
information om vattnets buffrande kapacitet, d.v.s.
förmågan att motstå försurning.
Vattnets buffertkapacitet med avseende på alkalinitet (mekv/l) delas in enligt följande:
>0,20 Mycket god buffertkapacitet
0,10-0,20 God buffertkapacitet
0,05-0,10 Svag buffertkapacitet
0,02-0,05 Mycket svag buffertkapacitet
≤0,02 Ingen el obetydlig buffertkapacitet
Totalfosfor (μg/l) anger den totala mängden fosfor
som finns i vattnet.
Fosfor är i allmänhet det tillväxtbegränsande näringsämnet i sötvatten och alltför stor tillförsel kan
medföra att vattendrag växer igen och att syrebrist
uppstår.
Tillståndet i sjöar (maj-okt) med avseende på totalfosforhalt (μg/l) bedöms enligt följande:
≤12,5 Låga halter
12,5-25 Måttligt höga halter
25-50 Höga halter
50-100 Mycket höga halter
>100 Extremt höga halter
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Totalkväve (μg/l) anger det totala kväveinnehållet i
ett vatten. Tillförsel av kväve anses utgöra den främsta orsaken till eutrofieringen (övergödningen) av
våra kustvatten. Kväve tillförs sjöar och vattendrag
genom nedfall av luftföroreningar,genom läckage
från jord- och skogs bruksmarker samt genom utsläpp av avloppsvatten.
Tillståndet i sjöar (maj-okt) med avseende på totalkvävehalt (μg/l) bedöms enligt följande:
<300 Låga halter
300-625 Måttligt höga halter
625-1250 Höga halter
1250-5000 Mycket höga halter
>5000 Extremt höga halter
Siktdjup (m) ger information om vattnets färg och
grumlighet och mäts genom att man sänker ned en
vit skiva i vattnet och genom vattenkikare noterar
när den inte längre kan urskiljas. Därefter dras
skivan upp igen och man noterar när den åter syns.
Medelvärdet av dessa djupvärden utgör siktdjupet,
som klassas enligt följande:
≥8 Mycket stort siktdjup
5-8 Stort siktdjup
2.5-5 Måttligt siktdjup
1-2.5 Litet siktdjup
>1 Mycket litet siktdjup
Färgtal. I naturvatten är det främst innehållet av humusämnen, samt vissa järn- och manganföreningar
som påverkar vattnets färg ("brunhet").
Starkt färgat		
>100 mg Pt/l
Betydligt färgat		
60 – 100 mg Pt/l
Måttligt färgat		
25 – 60 mg Pt/l
Svagt färgat		
10 – 25 mg Pt/l
Ej eller obetydligt färgat < 10 mg Pt/l
Konduktivitet är en vattenlösnings specifika ledningsförmåga som beror på dess innehåll av lösta
joner. Hög konduktivitet i ett vatten, dvs mycket
lösta joner i vattnet, tyder i allmänhet på lättvittrade
jordar i omgivningen eller annan typ av påverkan
från omgivningen. Periodvis förhöjning av konduktiviteten i sjöars djupare delar kan tyda på läckage
av joner från sedimenten, vanligen som ett resultat
av syrgasbrist. Normalvärden för konduktivitet i
Svenska insjöar är 2 – 20 mS/m.

Bilaga 2

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

-

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

-

Infrysta kräftor kan insändas, men är inte att
föredra.

-

Fiskavdelningen (i första hand Thorbjörn 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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Bilaga 3
O2 – Syrgas och dess effekt på ett kräftbestånd
Liksom fiskar ”andas” även kräftor med gälar. Detta
kan tyckas underligt eftersom kräftorna kan överleva relativt långa perioder (dagar) på land i fuktig
miljö. Detta förklaras med att så länge kräftans gälar
är fuktiga kan luftens syre tränga in (diffundera) i
kräftan via gälarna. Mängden syre i vattnet anges
oftast i mg/l. I naturliga sjöar, tjärnar och vattendrag
uppstår sällan syrebrist. Det är framförallt i sjöar
som har problem med övergödning och i sjöar med
brunt vatten (humusrika) som syrgasbrist kan uppstå. I båda dessa sjötyper förekommer rikligt med
organsikt material från ruttnande vegetation viket är
mycket syretärande.
Syret i en sjötillförs dels via fysikaliska och dels
biologiska processer (se illustration). Syretillförseln
via de biologiska processerna sker genom att syre
produceras via växternas och algernas fotosyntes,
i det övre vattenskiktet. På djupare vatten (där solinstrålningen och därmed fotosyntesen upphör)
konsumeras syret på grund av nedbrytningen av
detritus (döda växter, alger mm.). Den fysikaliska
processen sker genom att syret i luften diffunderar in
i vattenmassan. För att syret skall komma hela sjön
till godo och inte enbart till vattnets översta skikt
krävs att vattnet cirkulerar. Cirkulationen i en sjö
sker främst genom att vinden orsakar strömningar
i vattnet. Detta betyder att nytt vatten från djupare
delar kommer i kontakt med luftens syre som gör
att syret löses snabbt i en större vattenmassa. I en
sjö skiktar sig normalt vattnet under sommaren.
När man under sommaren badar i en sjö så simmar

man i det varma ytvattnet, men när man ”trampar
vattnet” och sticker ner tårna djupare ned i sjön (ca
1,5 m), känner man att det är betydligt kallare jämfört med ytvattnet. Då har man passerat ett ”skikt”.
Detta ”skikt” uppstår genom temperaturskiktningar i
vattnet och kan beskrivas är som en osynlig ”hinna”
som är mycket stabil (se illustration).
Under våren och hösten inträffar alltid en period
när hela vattenmassan har samma temperatur. Då
upplöses alla skiktningar och sjöns hela vattenmassa
blandas runt och blir därmed syresatt igen.

När uppstår syrebrist i en sjö?
Syrgasbrist uppstår när den syretärande nedbrytningen av organiskt material är större än vad sjöns
syreproduktion är. Under vinterhalvåret när isen
lägger sig över dammen sker ingen syrgasproduktion
via de biologiska eller fysikaliska processerna. Därför måste sjön innehålla tillräcklig stor vattenvolym
som kan lagra den syrgas som används under vintern
för nedbrytning samt till de organismer som utnyttjar
syrgasen i vattnet, inklusive kräftorna.

Vad händer i sjön när syrgasfria bottnar
uppstår?
Syrebrist kan vara allvarligt och i ett långt gånget
skede kan akut syrebrist uppstå (0 mg/l), alltså syrgasfria bottnar. När nedbrytningen av det organiska
materialet sker i syrefria förhållanden bildas metan
(CH4) och svavelväte (H2S). Metan är relativt harm-
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deras instruktioner. Det kostar ca 200:- för ett
prov. Det finns även enklare testsatser att köpa
som man kan utföra själv. På t.ex. VWR Intern-
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Illustration: Per Brunström, Hushållningssällskapet

dast vissa delar av dammen. Cirkulerar dammens
hela vattenmassa syresätts allt vatten i dammen.

löst. Svavelvätet däremot är en dödligt giftig gas för
organismerna i en sjö. Även låga doser av svavelvätet är mycket skadligt. Kräftorna har då för länge
sedan lämnat området. Svavelvätet kan ligga lokalt
i sjön, det stora hotet mot sjön är när vattnet börjar
cirkulera, t e x efter att isen gått och vinden kan
påverka cirkulationen. Svavelvätet kan då spridas i
sjön, istället för där det bildades och det organiska
livet, inklusive kräftorna, dör. Tecken på syrgasfria
bottnar är att ”luftbubblor” bryter vattenytan med
stanken av ruttna ägg samt att det bildas svarta ”mattor” på bottnen.
Vid syrgasfria bottnar läcker även närsalter ut som
ligger i bottnen av sjön, vilket medför att förutsättningar för växtplankton och övrig vegetation gynnas. Det betyder att mer organiskt material bildas
i dammen under nästkommande sommar. Därmed
krävs det ännu mer syre i sjön för nedbrytningen av
det organiska materialet under vinterhalvåret. I detta
skede har dammen hamnat i en mycket ond cirkel
som är svår att ta sig ur. Jämför med övergödning i
Östersjön.

Kritiska perioder för syrgasbrist
De kritiska perioderna för syrgasbrist är under vårvintern samt under högsommaren. Innan islossningen sker, är risken stor att nedbrytningen som
pågått under hela vintern har förbrukat det syre som
funnits tillgängligt. När isen väl släpper kan syre
återigen diffundera till vattnet. Under högsommaren när det är varmt i vattnet är syret svårlösligare.
Under denna period är kräftorna som mest aktiva
vilket betyder att de kräver mer syre. Det syre som
produceras under dagen förbrukas snabbt under nat-

ten vid nedbrytningen av det organiska materialet.
Vid gryningen kan den optimala nivån vid 6 mg/l
lätt underskridas innan växterna återigen börjar producera nytt syre.

Dåliga syrgasförhållandens påverkan på ett
kräftbestånd
Kräftor är speciellt utsatta för dåliga syrgasvärden.
Kräftor är bottenlevande och det är just vid bottnen
de syrgasfria förhållandena sker. I jämförelse med
fisk kan inte kräftor ”simma” till andra delar av
sjön eller djup där det råder bättre syreförhållanden.
Kräftorna måste i sådana fall söka sig mot grundare
och strandnära partier där det syrerika ytvattnet når
botten. I en dammodling med kräftor står produktionen i tydlig samband med syrgasen. Höga syrgashalter ger en bra produktion medan låga syrgasvärden
kan ge noll eller begränsad produktion, framförallt i
de djupare delarna av dammen.
Låga syrgashalter leder till en ökad till stress bland
kräftorna vilket i sint tur leder till att kräftorna blir
mer mottaglig för andra sjukdomar. T ex. kan sjukdomen Psorospermium sp kunna få negativa bieffekter med ökad dödlighet som följd.

Optimala syrgasförhållanden för kräftor
Optimala syrgasförhållanden för kräftor är > 6 mg/l.
Kräftor överlever dock lägre syrgasvärden. De kan
klara så låga värden som 0,1 mg/l under korta perioder (timmar). Under 4-5 mg/l blir de allmänt slöa, t
e x går de inte in i fiskredskap. Som jämförelse kan
nämnas att laxfiskar kräver 7 mg/l för god överlevnad och tillväxt.
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Hushållningssällskapet i Värmland arbetar med stöd av Länsstyrelserna i Dalarna,
Västmanland. Värmland och Västra Götaland samt Havs och Vattenmyndigheten 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 Värmland, Ventilgatan 5D, 653 45 Karlstad,Tel. 0708-29 09 23,
tomas.jansson@hushallningssallskapet.se, www.hushallningssallskapet.se/s, www.raddaflodkraftan.se

