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Inledning
det av ”Kräftskötselområdet Stömne” finansieras
av Länsstyrelsen i Värmland i samarbete mellan
Stömne fvof och Hushållningssällskapet i Värmland.

Framtidsutsikter för flodkräftan

Spridningen av kräftpest mellan vattensystem i Sverige sker 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, vi tillsammans kan 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?

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

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.
Bildandet av ”Kräftskötselområdet Stömnebäcken”
med tillhörande förvaltningsplan överensstämmer
väl med åtgärdsprogrammets mål med att hindra
flodkräftan från utrotning.
I ”Kräftskötselområdet Stömne” jobbar Stömne
fvof med dess fiskerättsägare och ortsbor aktivt med
att bevara och utveckla sitt flodkräftbestånd med
syftet att bevara och utveckla ett stabilt och fiskbart
bestånd med flodkräftor för framtiden. Framtagan-

Stömnebäcken uppströms Hammartjärn.
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Det finns en uppsjö olika myter om båda flodoch 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

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Ovan angivna myter är ett axplock, det finns betydligt fler. Myterna ligger till grund till varför människor flyttar signalkräftor mellan olika vatten, i tron

Flodkräfta till vänster och signalkräfta till höger.

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.

Fakta - Signalkräftan
Signalkräftan kommer ursprungligen från Nordamerika och introducerades lagligt i stora delar av södra
och mellersta Sverige från slutet av 1960-talet fram till mitten av 1990-talet. Detta gjordes för att ersätta
flodkräftan där denna drabbats av kräftpest. Man trodde under denna period att det inte gick återintroducera
flodkräftor i en sjö som tidigare drabbats av kräftpest, vilket är ett helt fel. Detta utvecklades senare till en
felaktig myt som numera bl.a. ligger till grund för illegala utplanteringar med signalkräftor. Signalkräftan
är motståndskraftigare mot kräftpest jämfört med flodkräftan, men den är inte immun, vilket är en mycket
vanlig och felaktig uppfattning. Signalkräftor kan dö av akut kräftpest under vissa omständigheter, däremot
dör inte 100 % av beståndet. Det som inte framkom under introduktionen av signalkräftor under 1960-talet
var att den alltid bär på kräftpestsvampen och därför inte ska planteras ut i vatten där flodkräftan kan leva.
I stort sett alla länsstyrelser som haft en minskning av flodkräftbestånden i sina län, anser att det på senare
tid beror på illegala utplanteringar av signalkräftor.
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Vad är ett kräftskötselområde med tillhörande förvaltningsplan?
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.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

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-

Stömnebäcken. På denna sträcka finns stora möjligheter att förbättra förutsättningarna för flodkräfta och öring
genom biotopvård.
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Kräftskötselområdet Stömne
Stömne fvof har med berörda fiskerättsägarna bildat
”Kräftskötselområdet Stömne”. Målsättningen är att
bevara och utveckla det bestånd av flodkräfta som
finns i fiskvårdsområdesföreningen. Stömnebäcken
och dess avrinningsområde har historiskt haft ett
mycket bra bestånd med flodkräftor och fortfarande
finns det ett mycket bra bestånd med flodkräftor i
Stömnebäcken, Hammartjärn, bäcken mellan Hammartjärn och Stömnesjön samt i Stömnesjön.

Denna förvaltningsplan ni håller i handen är unik
och speciellt framtagen för Stömne fvof. I samband
med framtagandet av planen har intervjuer/dialog
förts med representanter i styrelsen, framförallt Anders Byström, Bertil Wegraeus och Kjell Andersson.
Övrig information som ligger till grund för planen
presenteras i källförteckningen.

Karta 1. Avgränsningen för ”Kräftskötselområdet Stömnebäcken” utgör densamma som för Stömne fvof.

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

Målsättning för kräftskötselområdet Stömne
•
•
•
•

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

•
•

Hindra illegala utplanteringar av signalkräftor till området
Hindra spridning av kräftpest
Att fortsätta det uppskattade och traditionella årliga kräftfisket i Stömneälven
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 Stömne
fvof. Informationsspridningen skall ske framförallt vid platser där människor kommer i kontakt med
vattensystemet t ex vid badplatsen vid Hammartjärn mm.
Ha en stabil och tillfredsställande vattenkvalité
Tillsammans med Länsstyrelsen bilda ett skyddsområde för flodkräfta av ”Kräftskötselområdet Stömne”
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Åtgärdsplan för vidareutveckling av flodkräftbestånden
Under arbetet med framtagande av förvaltningsplanen för ”Kräftskötselområdet Stömne” har Stömne 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 behålla och
vidareutveckla det starka bestånd med flodkräftor
som förekommer i Stömneälven samt att utveckla
bestånden i angränsande sjöar samt att fortsätta den
återupptagna kräftfiskepremiären. Att fiskerättsägarna på sikt återigen skall fiska flodkräftor och att
premiären skall bli en återkommande och efterlängtad tradition, säkerställen ett stort engagemang bland
fiskerättsägare och ortsbor. 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 Stömnes åtgärdsprogram 2013-2016:

För att sprida information och aktivera hela fiskevårdsföreningen om frågor som berör flodkräftan,
krävs att man ”håller frågan levande”. Vid varje
årsmöte för Stömne fvof skall ”Kräftskötselområdet
Stömne” 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.

2. Informationsspridning om flodkräftor 		
och att förhindra spridning av kräftpest
till Stömne fvo
För att förebygga spridning av kräftpest till Stömne
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 runt
sjön med fakta om kräftor och hur spridning av
kräftpest skall undvikas. En viktig plats för en
omfattande informationsinsats är vid Hammartjärns badplats.
• Spridning av förvaltningsplanen bland medlemmar och övrigt intresserade.
• En kortversion, dubbelsidig A-4, av förvaltningsplanen skall spridas i postlådor för de
som bor i Stömne samt i anslutning till sjöarna
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.

Foto: Anders Nyborg

1. ”Kräftskötselområde Stömne” skall utgöra en
punkt i dagordningen vid fvof:s årsmöte.
2. Informationsspridning om flodkräftor och att
förhindra spridning av kräftpest till Stömne fvof
3. Bedriva minkjakt inom fvof
4. Utse kräftansvarig inom kräftskötselområdet.
5. Det årliga kräftfisket inrapporteras till fvof och
kräftansvarig
6. Uppföljning av Länsstyrelsen provfiske 2003
och 2008, bör ske vartannat år.
7. Regler för kräftfisket
8. Enskild biotopvård
9. Arbeta fram en strategi inför ev. framtida flyttning av flodkräftor inom Stömne fvo
10. Provfiska Stömneälven innan mynning i Stömneflagan
11. Provfiske i Stömneflagan
12. Samarbete med Sölje fvo

1.”Kräftskötselområdet Stömne” skall 		
utgöra en punkt i dagordningen vid fvof:s
årsmöte
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Minkjakt inom Stömne fvo pågår kontinuerligt.
Fvof har utlyst skottpeng på fälld mink. Hur många
minkar som årligen fälls är oklart.
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 Stömneälven 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 Stömneälven äter uppskattningsvis flodkräftor
för ett värde av ca 36 000 kr årligen. Kräftor i storleksintervallet 10 cm väger ca 30 g. 1 820 stycken
med en uppskattad medelvikt om 30 g motsvarar ca
60 kg flodkräftor/år. Mink äter mycket kräftor!
• Utse en person som ansvarar för minkjakten och
som ombesörjet att minkfällorna delas ut till
berörda och att fällorna är gillrade.

Foto: Stig Emilson, Hushållningssällskapet

3. Bedriva minkjakt inom kräftskötselområdet

6. Uppföljning av Länsstyrelsen provfiske 		
2003 och 2008 i Stömneälven
Årlig alt. uppföljning vartannat år av länsstyrelsen
provfiske från 2003 och 2008 i Stömneälven. 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 i Stömneälven.

7. Regler för kräftfisket
Kräftfisket i Stömne fvo skall omges med tydliga
regler/rekommendationer, för ett hållbart uttag av
flodkräftbeståndet. Man måste i framtiden vara flexibel och ha möjlighet att justera regelverket om det
finns ett behov. En mycket viktig åtgärd är att fortsätta den gemensamma ”Årliga kräftfisket” med en
gemensam kräftskiva. Det gemensamma och årliga
kräftfisket skall ge en positiv syn på resursen som
flodkräftorna utgör och skapa en trevlig och ”glad
kväll” där fiskerättsägarna och ortsbor kan se fram
emot kräftfisket. Ju fler människor som ser flodkräftorna som en resurs och har glädje av dem, stärker
viljan att bevara och utveckla flodkräftbeståndet.

4. 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.

All data som berör flodkräftor inom kräftskötselområdet ska tillställas den kräftansvarige, t ex i
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 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.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

5. Det årliga kräftfisket inrapporteras till 		
fvof och kräftansvarig
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Förslag till ett regelverk för kräftfisket:
• Minimått 10 cm. Med 10 cm som minimåttet säkerställs att alla kräftor har hunnit para sig minst
en gång dvs. de kräftor som är snabbväxande
hinner para sig innan de fiskas upp.
• Fisket skall bedrivas vid flera tillfällen t ex en
helg i början av augusti och en helg i början av
september.
• Bedriv ett kräftfiske uppströms Hammartjärn

8. Enskild biotopvård
Rent generellt har vattendragen i Stömne fvo hyfsade/bra biotoper för flodkräftor. Men det går alltid
att förbättra, framförallt finns möjligheter att skapa
fiskbara kräftbestånd i sjöarna. Varje fritidshusägare/
markägare skall/bör efter eget tycke och engagemang aktivt skapa bra förhållande för flodkräftor t
ex i form av utläggning av sten, tegelrör, tegelpannor, död ved mm. vid de sträckor man nyttjar vid
kräftfisket. Syftet är att skapa ett så bra lokalt kräftfiske som möjligt som gynnar den enskilde.

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 strandzonen som ligger delvis nedsjunkna i bottnen.
• Risknippen, risvasar mm. som ligger utspridda på bottnen vilket kräftor kan söka skydd under vid
födosök och parning.
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Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

9. Arbeta fram en strategi inför ev. framtida
flyttning av flodkräftor inom Stömne fvo
Stömne fvof skall ta fram en prioriteringslista över
vilka sjöar/lokaler utmärkta i en karta, man skall
flytta flodkräftor för att utveckla beståndet inom hela
fvo. Vid dessa lokaler ska kräftorna få bästa förutsättningarna för att beståndet snabbt skall utvecklas.

10. Provfiska Stömneälven innan mynning i
Stömneflagan

11. Provfiske i Stömneflagan
För att säkerställa att det inte förekomer signalkräftor i anslutning till Stömneälvens mynning i Stömneflagan skall ett provfiske genomföras.

12. Samarbete med Sölje fvo
En del av Stömne fvo avrinningsområde mynnar i
Sölje fvo. Det är av stor vikt att Sölje fvo är insatta i
Stömne fvof arbete med att bevara och utveckla sitt
flodkräftbestånd eftersom de delar på samma vatten.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Provfiska de sista 250 m innan mynning i Stömneflagan för att undersöka om det förkommer flodkräftor.
Detta är viktigt för att förebygga spridningen av
kräftpest. Det är önskvärt att det inte förekommer

flodkräftor på denna sträcka, på så sätt hindras
ett tänkbart spridningsförfarande av kräftpest från
Stömneflagan.
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Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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Stömnebäcken. Notera de mossbevuxna stenarna som visar på att det inte förekommer kraftiga svängningar i vattenståndet.

Kräftskötselområdets tillrinningsområden
Stömne fvo är beläget i Arvika kommuns södra
delar, väster om Byälven och utgörs av ett flertal
mindre sjöar och vattendrag. Trots att Stömne fvo
till ytan är litet utgörs det av tre avrinningsområden.
Sjöarna Lovtjärn, Korpralstjärn, Ängsjön och Degerloven (sjöarna hänger ihop), Nedre Loven, Herstjärn
och Lystjärn mynnar i Tångtjärn/Hällsjön vilka ingår
i Sölje fvo. Högst belägna sjön är Degerloven med
185 m.ö.h. Hersetjärnets hela avrinningsområde
uppgår till ca 17,5 km2. Markanvändningen inom
området består av 94 % skog och 6 % sjö. Förekommande jordarter fördelas mellan torv 4 %, morän 16
%, tunn jord och kalt berg 74 % och sjö 6 %.
I det andra avrinningsområdet avvattnar Stömnebäcken/Stömneälven Södrasjön, Holmtjärn, Stömnesjön, Djuptjärn, Hammartjärn för att mynna i
Stömneflagan (Byälven). Den högst belägna sjön är
Södrasjön 162 m.ö.h medan Stömneflagan ligger ca
45 m.ö.h. Stömneälvens avrinningsområdet uppgår
till ca 24 km2. Markanvändningen inom området
består av 86,5 % skog 11 % sjö och 2,5 % jordbruksmark. Förekommande jordarter fördelas mellan torv
2,5 %, morän 10 %, tunn jord och kalt berg 74,5 %,
sjö 11 % och silt 2 %.
Det tredje och minsta avrinningsområdet utgörs endastav tjärnen Höningen och Hällsbäckesjön som via
Styggbäcken mynnar direkt i Stömneflagan, (Byälven). Styggbäcken är en viktig lokal för en inhemsk
art av storöring. Vid undersökningar har även noterats andra fiskarter såsom elritsa, abborre och bergoch/eller stensimpa. 2001 genomfördes ett elfiske i
närheten av backarna då ingen fisk fångades. Elfisket
år 2000 fick ställas in pga då bäcken i det närmaste
var uttorkad. Hur tillvida Styggbäcken är fiskförande
och i vilka sträckor känns något osäkert och förstås
helt beroende av torrperioder. Styggbäcken rinner
genom Naturreservatet Stömne.
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Stömne fvo avrinningsområden har varit påverkad av människan sedan 1600-talet
Nedströms Hammartjärn passerar Stömneälven genom Stömnebygden. Stömnebygden ligger inom
Gillbergaskålen, ett område uppkommet genom
vulkanisk aktivitet vilket resulterat i en mineralrik
berggrund som ger förutsättningar för en rik och
särpräglad växtlighet. Området täcks till stor del av
silt eller lera som ger god jordmån. De goda odlingsbetingelserna är mycket troligt en anledning till att
Stömnebygden har gamla anor som jordbruksbygd.
Fornfynd som gravhögar och fornborgar daterat till
järnålder visar att Stömne men omnejd har varit bebott och brukat redan för 2500 år sedan.
Området har också varit en viktig bruksort under
1600-talet och fram till mitten av 1900-talet då bl.a
stångjärnbruk, en koppargruva och en trämassefabrik
fanns i anslutning till Stömne by och Glafsfjorden.
Stångjärnbruket var ett av Glafsfjordens äldsta och
fram till mitten av 1900-talet var Stömnebygden
ett viktigt brukssamhälle. Kopparförande malmåder
upptäcktes på 1620-talet, privilegier för gruvbrytning
utfärdades 1622. Vid Stömneälven, strax öster om
Hammartjärn anlades 1693 en stångjärnshammare. På
grund av vattenbrist flyttades den ena hammaren till
Sölje i början av 1790-talet. 1824 utökades verksamheten med ett manufakturverk för spik-, knippjärnoch plogsmide, spisar och hästskor. Utmed Stömneälvens dalgång uppfördes en rad bruksbyggnader
med kvarn, kolmagasin, stångjärnsmedja, spiksmedja
och såg. Järnbruksperioden efterträdes av träbaserade verksamheter. 1887 startade en sulfitfabrik med
tillverkning av pappersmassa som 1911 övergick till
produktion av sulfatmassa, aktiebolaget köptes under
denna period upp av Billeruds AB. Sulfattillverkningen lades ned 1939 och fabriksbyggnaderna användes
därefter bl.a. som fiskodling och äppelmusteri.

Kräftskötselområdet Stömne

Det har varit full aktivitet i området i ca 250 år.
Man kan förstå att vattenfrågan varit omfattande
eftersom det var grunden till industrin samt transport
av virke och bränsle. Sjöarna och vattendragen och
dess fisk- och kräftbestånd i Stömne fvof har haft det
tufft historiskt pga. av all mänsklig påverkan. Fortfa-

rande kan man se tydliga spår efter denna tidsepok,
längs med vattendrageni form av ruiner, dammar och
anlagda kanaler t ex mellan Herstjärn och Holmsjön.
I karta 3 framgår det att kanalen mellan Herstjärn
och Holmsjöninte var byggd under 1880-1890 – talet, utan bör vara anlagd senare.

Karta 2. Häradsekonomiska kartan från 1883 -1895. Det var framförallt Stömneälvens
nedre delar, i höjd med väg 175, som var påverkad av bruksepoken fram till 1939 i form av
föroreningar, fibermassor,

Karta 3. Häradsekonomiska kartan från 1883 -1895. I kartan framgår att ”kanalen” mellan
Herstjärn och Holmsjön inte var byggd när kartan ritades.
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Stor del av Stömne fvo avrinningsområde har en stark vildmarksprägel
bruksmark. Sjöarna är näringsfattiga med sparsam
övervattensvegetation. Generellt utgörs stränderna
i sjöarna av dy/mjukbotten med undantag av Södrasjön som har med sten och hårdbottnar. Sjöarna
tenderar att snabbt övergå till djupare partier. Förövrig är det vildmarkskaraktär vid samtliga sjöar
och vattendrag. Skogsbruk samt reglering och kanalisering har påverkat och format området. T ex
har Stömnesjön två utlopp. Ett via Stömnebäcken
samt av människan skapat vid Herstjärn. Vatten var
en efterfrågad vara under industriepoken i Stömne
mellan 1600-talet fram till 1939. Flertalet av sjöarna
är svårtillgängliga och saknar körbar väg. En stor
del av området är bolagsmark, det finns relativt få
privata fastighetsägare.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Stömneälven, ca 2,3 km lång, börjar vid Hammartjärns utlopp. De första ca 200 m har den en
fallhöjd på ca 40 m. Jämfört med Stömnebygden
ändras landskapets sitt utseende dramatiskt när man
kommer upp till Hammartjärnet. De övre delarna av
avrinningsområdet präglas av ett kuperat skogslandskap och karakteriseras avlångsmala sprickdalar i
nord-sydlig riktning med mellanliggande höjdryggar. Sprickdalarna är smala, ofta med sjöar/tjärn,
myrdråg, sumpskogar eller små bäckar i dalbottnarna. Området har en mycket stark vildmarkskaraktär
med mycket få fritishus.
Samtliga sjöar inom Stömne fvo omges av främst
skogsmark, med undantag av området kring Hammartjärnets utlopp samt i anslutning till Stömneälven där det förekommer bebyggelse och jord-

Stömnebäcken nedströms Stömnesjön, området kallades förr Övfre bruket. Tydliga spår efter industriperioden mellan
1600-talet fram till 1939

Herrelösa dammar inom Stömne fvo
Inom Stömne fvo finns ett flertal s.k herrelösa dammar, dvs dammar som saknar ägare. Ytterligare ett
spår efter bruksepoken. När dessa byggdes är oklart,
men kan vara flera hundra år gamla sedan. Behovet
av vattenkraft var förstås stort för att diva bruken
vid Hammartjärn och i Stömne. Även flottning har
bedrivits inom området.
Som regel har dammbyggen tillkommit genom
en vattendom, även om det finns dammar som helt
saknar en sådan. Trots en giltig vattendom kan det i
dag råda stor oklarhet om vem som egentligen äger
dammarna. Därmed råder också osäkerhet vem som
har ansvar för dammarnas skötsel och vem som ska
ställas till svars om dammarna brister och skador
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uppstår. 2001 genomförde Länsstyrelsen i Värmland
en undersökning av antalet herrelösa dammar i länet,
”Herrelösa dammar – Inventering och bedömning av
åtgärdsbehov, Rapport 2001:15”. Inom Stömne fvo
lokaliserades 9 herrelösa dammar, vilket belyser att
vattendragen i området varit kraftigt påverkad av
mänsklig aktivitet under lång tid. De nio dammarna
är Notflagen, Herstjärn, Hammartjärn, Stömnesjön,
Nedre Loven, Södrasjön nedre, Södrasjön. Granmosseflyten och Nordtorpsdammen. Samtliga dammar
har en ”dämmande förmåga” och utgör ”definitiva
vandringshinder” för öring och fisk, förutom Södrasjön nedre. Södrasjön nedre är dessutom den enda
dammen som inte ligger i utloppet av en sjö.

Kräftskötselområdet Stömne

Sjöbeskrivningar i Stömne fvo
Stömnesjön

Södrasjön St Kvarntjärn Degerloven

Ängsjön

Ned. Loven

Herstjän

Maxdjup (m)

31

20

?

31

16,5

12,5

?

Medeldjup (m)

7

5,7

3

7,9

3,3

4

?

Volym (Mm3)

9,2

6,3

0,24

3,55

1,55

1,7

?

H.ö.h

131,7

162,3

130,9

185,1

185

130,9

125

Omsättningstid
(år)

1,44

1,99

0,38

6,41

0,48

0,32

?

Areal (km2)

1,3

1,1

0,08

0,45

0,37

0,4

?

Avrinningsområde (km2)

16,74

9,48

1,5

1,6

6,78

13,35

?

Förekomst av
kräftor 1897

Nej

Nej

?

Nej

Nej

Ja

Ja

Förekomst av
ål 1897

Ja

Ja

?

Ja

Ja

Ja

Ja

Förekomst av
kräftor 1941

Nej

Nej

?

Nej

?

?

?

Förekomst av
flodkräftor 2013

Ja

?

?

?

?

?

?

Vattendragsbeskrivningar i Stömne fvo
Utlopp
Södrasjön

Ängsjön NedreLoven

NedreLoven- StömnesjönHerstjärn
Hammartjärn

Stömneälven

Längd (km)

1.35

1,20

0,7

1,25

2,30

Biotopvårdad)

Ja

Ja, delvis

Nej

Ja

Ja, delvis

162 – 131,7

185,1 - 130,9

130,9 – 125

131,7 – 109,5

109,5 - 45

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Förekomst av kräftor 1941

?

?

?

?

?

Förekomst av flodkräftor 2013

Ja

?

?

Ja

Ja

Förekomst av öring 2013

Ja

Ja

?

Ja

Ja

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

H.ö.h
Förekomst av kräftor 1897
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Historiska sjöbeskrivningar från boken ”Wermlands Läns Fiskevatten, af Carl Cederström, Fjärde delen, 1897” samt
A. Björnemark, sjöuppgifter från 1941
Nedan sammanfattas korta faktabeskrivningar av
sjöar och vattendragens från slutet av 1800-talet
samt med sjöuppgifter från 1941. Informationen är
värdefull i avseende och man kan dra jämförelser
med hur sjöarna/vattendragen ser ut i dag.

Härstjärn
1895 kallades Herstjärn för Härstjärn. ”I Gillberga
härad Stafnäs socken. Tillflöde: bäck från Lofven.
Aflopp: bäck till Notflagan. Djup: ringa. Stränder:
skogbevuxna. Botten: dy och sten. Vatten: mörkt.
Fiskarter: abborre, mört, id, benlöja, alkufva, laxöre, ål, kräftor. Vissa uppg. af Bruksförvaltare N. F
Milde”. Det framkommer inte i boken att Herstjärn
har två utlopp, möjligen hade inte utloppet anlagts
vid denna tidpunkt.

Notflagen

Lofven
Numera Nedre Loven. ”I Gillberga hära, Stafnäs
socken. Tillflöde: ringa. Aflopp: bäck till Härstjärn.
Djup: mindre betydligt. Stränder: skogsbevuxna,
längst i norr odlade. Botten: dy, berg och sten. Vatten: mörkt. Fiskarter: abborre, mört, id, benlöja,
alkufva, laxöre, ål, kräftor. Vissa uppg. af Bruksförvaltare N. F Milde”

Södra sjön
”I Gillberga härad, Stafnäs och Gillberga socken.
Tillflöde: ringa. Aflopp: bäck till Stömnesjön. Djup:
16 m. Stränder: skogsbevuxna. Botten: dy. Vatten:
nästan klart. Fiskarter: abborre, mört, ål. Uppg. af
Brukspatron A. Frisell.”
Sjöuppgifter från 1941: Maxdjup 19 m, pH 6,0,
siktdjup 3,0 m, sänkt. Förekommande fiskarter:
Öring, abborre, lake, mört, benlöja, elritsa, ål.

Foto: Stig Emilsson, Hushållningssällskapet

”I Gillberga härad, Stafnäs socken. Tillflöde: bäck
från Härstjärn. Aflopp: bäck till Tångtjärn. Djup:
ringa. Stränder: skogsbevuxna. Botten: dy. Vatten:
mörk. Fiskarter: abborre, mört, benlöja, alkufva,

laxöre, ål, kräftor. Vissa uppg. af Bruksförvaltare
N.F Milde”
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Tjärnet nedströms Stömnesjön.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Stömnesjön

Korpralstjärn

”I Gillberga härad, Stafnäs socken. Tillflöde: bäck
från Södra sjö. Aflopp: Stömneselfven till Stömnesflagan. Djup: 30,1 m. Stränder: skogsbevuxna.
Botten: dy. Vatten: nästan klart. Fiskarter: abborre,
gädda, mört, benlöja, laxöre, ål. Vid Stömnelfven
qvarn, gjuteri, mekanisk trädmassefabrik, Uppg. af
Brukspatron A. Frisell.”
Sjöuppgifter från 1941: Maxdjup 26 m, pH 6,5,
siktdjup 1,0 m, ej sänkt, reglerad. Förekommande
fiskarter: Öring, gädda, abborre, mört, ål, lake, benlöja, elritsa, gers.

”I Gillberga härad, Stafnäs och Långseruds socknar. Tillflöde: ringa. Aflopp: bäck till Ängsjön. Djup:
ringa. Stränder: skogbevuxna, i S. O. sanka. Botten:
dy. Vatten: mörkt. Fiskarter: abborre, mört, alkufva,
laxöre. Uppg. af Bruksförvaltare N.F. Milde.”

Hällsbäckssjön
”I Gillberga härad, Gillberga socken. Tillflöde:
ringa. Aflopp: bäck till Hynningen (Hönningen min
anm). Djup: betydligt. Stränder: skogbevuxna. Botten: dy och berg. Vatten: klart. Fiskarter: abborre,
gädda, mört, alkufva. Såg vid afflytande bäcken.
Uppg. af Bruksförvaltare N. F. Milde.”

Hynningen (Hönningen)
”I Gillberga härad, Stafnäs och Gillberga socknar.
Tillflöde: bäck från Hällsbäckssjön. Aflopp: bäck
till Stömneflagan. Djup: mindre betydligt. Stränder:
skogbevuxna, i N-O odlade. Botten: sten och dy.
Vatten: mörkt. Fiskarter: abborrre, gädda, mört,
alkufva. Uppg. af Bruksförvaltare N.F. Milde.”

Ängsjön
”I Gillberga härad, Stafnäs och Långseruds socknar. Tillflöde: bäck från Korpralstjärn. Aflopp: till
Degertofven. Djup: ringa. Stränder: skogbevuxna,
i N.V. bestående af ängsmark. Botten. Sten och dy.
Vatten: mörkt. Fiskarter: abborre, mört, alkufva,
laxöre, ål. Uppg. af Bruksförvaltare N.F. Milde”.

Degertofven
(Degerloven min anm.) ” I Gillberga härad, Långseruds socknar. Tillflöde: bäck från Ängsjön. Aflopp:
bäck till Gårdsjön (?). Djup: betydligt. Stränder:
skogbevuxna, fläckvis sanka. Botten: dy, delvis sten.
Vatten: mörkt. Fiskarter: abborre, mört, alkufva,
laxöre, ål. Uppg. af Bruksförvaltare N.F. Milde.”
Sjöuppgifter från 1941: Maxdjup 31 m, pH 6,0,
siktdjup 3,1 m, ej sänkt, reglerad. Förekommande
fiskarter: öring, gädda, abborre, mört, ål.
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Södrasjön och Stömnesjöns fiskeförening
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

7 mars 1951 beslöts att under en tid av 1 år
upphäva förbudet för vårfisket efter gädda för
fiskerättsinnehavarna (detta beslut förlängdes
mer eller mindre varje år)
Inför våren 1952 beställdes 30 000 gäddyngel
för utsättning i Stömnesjön, 20 000 sikyngel för
samma sjö, 5 000 laxöringyngel för Södrasjön
samt 10 000 gösyngel för Nedre Loven. Ynglen
ska beställas från fiskodlingsanstalten i Stömne
Vid årsmötet 1952 redovisades att man under
det gånga året, via föreningens försorg, planterat
ut 40 000 sikyngel, 10 000 gösyngel och 25 000
abborryngel.
Hösten 1952 beslutades att beställa 50 kg ålyngel för Stömnesjön samt 2 000 laxöringsyngel
för utplantering i Bugtjärn.
Den 28 oktober 1955 i samband med ett styrelsemöte beslöts att beställa 50 000 abborryngel
och 50 tjog kräftor för utplantering sommaren
1956.
I syftet att hålla nere stammen med gädda i Södrasjön beslöts 1956 att tillåta fiskerättshavare att
fiska med nät under gäddans lektid.
1956 erhålls från Hushållningssällskapet 150 kr
för inköp av ålyngel.
1956. Om rekvirerat abborryngel ej fanns att
tillgå, bestämdes att istället rekvirera större antal
kräftor än förut beslutades.
1957. Brist på abborryngel medförde till att man
rekvirerade 50 000 gäddyngel.
Vid årsmötet 1958 redogjordes att föreningen
planterat ut 60 kg ål och 50 000 gäddyngel under det gångna året.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Den 23 april 1941 bildades Södrasjön och Stömnesjöns fiskevårdsförening som förvaltade fisket fram
till 1991. Under perioden protokollfördes styrelseoch årsmöten i ”Protokollbok för Stömne fiskevårdsförening 1941 – 991”. Ur denna protokollbok
är följande kortfattade utdrag hämtade:
• 1942 infördes nätförbud under gäddans lektid
till den 1 maj
• 1942 kostade ett dagskort 1 kr, veckokort 2,50
och 5 kr för ett årskort
• 1942 beställdes 5 000 laxöringsyngel för utplantering i Södrasjön, 60 000 abborryngel och 30
000 gäddyngel för utplantering i Stömnesjön och
en del småsjöar
• Man avsatta 70 kr 1943 för anläggning av vasar i
Södrasjön och Stömnesjön och beslutade att ingå
i Värmlands Fiskevårdsförbund
• 1945 beslutades att man ska rekvirera 10 000
sikyngel och 10 000 gösyngel
• Vid årsmötet 1950 fick styrelsen i uppdrag att
beställa fiskyngel för utplantering under sommaren 1951. Vad beträffar gösyngel, som föreningen vid flera tillfällen rekvirerat men inte
erhållit med motiveringen att detta fiskslag inte
passade i föreningens fiskevatten, gav fiskerikonsulenten Hedefalk löfte om att om möjligt
att anskaffa sådant.
• 30 oktober 1950 beslutades att för utplanering
våren 1951 beställa 25 000 abborryngel för
Nedre Loven samt 10 000 gösyngel för samma
sjö. Vidare beslöts att beställa 40 000 sikyngel.
Samtliga fiskarter skulle beställas från Billeruds
fiskodling i Stömne.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vid årsmötet 1959 redogjordes att man planterat
ut 50 tjog kräftor i Södrasjön och 5 000 laxöringsyngel i Bergtjärn under 1958.
1959 planterades 50 000 gäddyngel.
1960 planterades gäddyngel ut i Stömnesjön
samt ensomrig laxöring i Bergtjärn.
1961 upptäcktes de första minkarna i området,
föreningen beslutade att köpa två minkfällor av
Billerudsbolaget.
1963 planterades 600 ensomriga laxöringar ut
i Bergtjärn.
Under 1965 hade bäckröding planterats ut i
Bergtjärn.
Regnbåge planterades ut 1968 i Kvarntjärn
1969 planerades regnbåge ut i Kvarntjärn samt
ensomrig laxöring i Bergtjärn.
1970 fastslogs 100 kr ur kassan till ”minkfångstkampanjen”.
1970 utplanterades regnbåge i Stora Kvarntjärn
1972 utplanterades regnbåge i Kvarntjärn
1973 planterades ålyngel för ca 500 kr i Södrasjön.
1977 hade fiskerikonsulent Sture Hedefalk fått i
uppdrag att undersöka förutsättningarna för utplantering av laxöring i Södrasjöns utloppsbäck.
Hedefalk redogjorde att sjöarna är avsevärt försurade och risk fanns för vissa fiskarter att bli
utslagna. Beträffande Södrasjöälven trodde han
att utplantering av öring, bl.a pga. av tidvis lågt
vattenflöde, skulle resultera i att öringen skulle
gå ned i Stömnesjön och bli gäddmat.

•
•
•

•

1979 beslutades att utöka ersättningen till minkbekämpningen med 200 kr.
1980 ansågs minktillgången vara mycket svag
varav medel omfördelades till sophämtning vid
sjöarna.
1990 var priset för ett årskort 50 kr och dagkort
15 kr. Årsmötet konstaterade att minken ökat
i antal. Årsmötet beslöt att göra en insats med
fällor för att decimera beståndet.
1991. Årsmötet beslutade att kräftfisket är förbjudet tillsvidare. Vidare beslutdes avveckling
av Stömne fiskvårdsförening 1991-05-16.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att kräftfisket endast nämns vid två tillfällen under de 50
år föreningen förvaltade fisket. Det framgår heller inte i ”protokollboken” att man fiskade kräftor
överhuvudtaget. Första gången kräftor nämns var
1955 när man beslutade om at beställa 50 tjog kräftor för utplantering i Södrasjön samt 1959 när man
återingen planterade ut 50 tjog i Södrasjön. Ej heller
ålutsättningar var nämnvärt uppmärksammade i föreningen, den senaste dokumenterade ålutsättningen
är från 1973. Efter 1975 blev det en markant mindre
aktivitet i föreningen, i alla fall med avseende av
fiskutsättningar. Troligen var detta ett led i en annan
syn på hur fiskvård skullel bedrivas.
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Stömne fiskevårdsområdesförening, fvof
Den 3 april, 1991bildades Stömne fiskevårdsområdesförening (fvof). Fvo består av ca 30 fiskerättsägare varav Bergvik Skog AB är det största fiskerättsinnehavaren. Stömne fvof förvaltar fisket i Stömne
fiskvårdsområde (fvo) vilka består av de fastigheter
som har fiskerätt inom de 3 hemmanen Stömne,
Västra Stömne och Östra Stömne. Föreningens verksamhet omfattar allt fiske inom området, inklusive
kräftfisket. Intäkterna för föreningen uppgår årligen
till 5 – 6000 kronor årligen via fiskekortförsäljning.
Nedan följer en sammanfattning och utdrag ur
verksamhetsberättelser och årsmöten som berör
kräftor och kräftfisket i Stömne fvo:
•
•
•

•

2003 Årsmöte. Mötet beslutade att införa skottpeng på mink med 100 kr per djur. Död mink
uppvisas för Lars Wallroth.
2003 Ett kräftprovfiske har genomförts av
Länsstyrelsen i Stömnebäcken.
2004 En annorlunda och historisk sammankomst hade vi i augusti. Styrelsen och ortsbor
samlades vid bäcken från Hammartjärn och
fiskade kräftor och fångsten var mycket god.
Kvällen efter var det kräftkalas i bygdegården.
2005 Årsmöte. Beslutades om en kräftfiskedag
samt provfiske för att se om det förekommer
flodkräftor i fler bäckar.

Grillplats vid utloppet ur Stömnesjön.
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•

•

2005 Gemensamt kräftfiske. Den goda tillgången på kräftor tillägnades Ragnar som håller efter
minskstammen. En forskargrupp från Lunds
universitet provfiskade kräftor, elfiske, bottenprover mm i bäcken från Hammartjärnet. Resultatet blev att det fanns gott om kräftor och att
60 % av kräftfångsten var större än 10 cm. Det
noterades att antalet predatorisk fisk var högst
i Stömne av totalt 13 undersökta vattendrag. I
Stömne var porslinssjukan högre (5 %) än vad
som anses normal (1 %). Detta kan bero på högt
predationstryck. Flera predatorer innebär högre
risk vid kräftans födosök och en högre stress
vilket kan leda till minskad motståndskraft mot
sjukdomar. Detta är spekulationer och ska inte
ses som att kräftorna i Stömne är mer mottagliga
än andra kräftbestånd. Porslinsjukan orsakas av
en parasit och sprids troligen via kannibalism.
2006 Gemensam kräftfiskdag har genomförts
med 46 deltagare med gott resultat.

Detta är utdrag ur de befintliga verksamhetsberättelserna finns i den pärm som ordförande Anders
Byströms har i sin ägo. Åren från 1991 – 2003 saknas samt de senaste årens verksamhetsberättelser.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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Kalkningsverksamheten inom fvo
De vattnen inom Stömne fvo som kalkning sker i
idag är Degerloven, Ängsjön, Nedre Loven, Lilla
Kvarntjärn, Stora Kvarntjärn, Södrasjön och Stömnesjön. Bakgrunds pH för kalkningarna är Hällsjön
med ett pH 4,8, våren 1979 samt Södrasjön pH 5,4
1979. Motiven för kalkningen som berör Stömne fvo
är strategisk kalkning, öring, mört och flodkräfta.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Stömne fvo omfattas av två åtgärdsområden för
kalkning, 225 Söljeälven och 226 Stömnebäcken.
Länsstyrelsen ansvarar för kalkningsverksamheten och dess effektuppföljning. Uppföljningen av
kalkningen sker i form av vattenkemiska analyser,
bottenfauna (djurliv i vatten), nätprovfisken samt
elfisken. Områdena började kalkas 1980 resp. 1981.
Inom Söljeälven inleddes kalkningen i större omfattning först 1989/1990 då 12 nya sjöar började kalkas.

Kalkning som metod för att försöka utrota illegal utplantering av signalkräftor genom att chockhöja pH till ca. 12.

Fakta - 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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Vattenkemi, bottenfauna, nätprovfisken och elfisken inom fvo
Sedan början av 1980-talet bedrivs kalkning nom
området. Försurningen uppmärksammades inom
området på allvar när bestånden med flodkräftor,
mört, öring mm minskade eller försvann. Nedan
redovisas pH och alkalinitetens utveckling i flertalet
sjöar och vattendrag som ingår i Länsstyrelsens ef-

fektuppföljning. Numera uppvisar de sjöar/vattendrag som ingår i kalkningsverksamheten på stabila
och för flodkräftor tillfredställande vattenkemiska
värden. Dvs. kalkningen har medfört att de sedan
1980-1990 – talet återigen finns vattenkemiska förutsättningar flodkräftor inom Stömne fvo.

Figur 1. Genomförda vattenkemiska undersökningar i Ängsjön1991-2010.

Foto: Länsstyrelsen i Värmland

Figur 2. Genomförda vattenkemiska undersökningar i Degerloven1990 - 2010.
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Figur 3. Genomförda vattenkemiska undersökningar i Nedre Loven 1987 - 2010.

Figur 4. Genomförda vattenkemiska undersökningar i Södrasjön 1978 - 2010.

Figur 5. Genomförda vattenkemiska undersökningar i Stömnesjön1985 - 2010.
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Figur 6. Genomförda vattenkemiska undersökningar i Stömneälven 1984 - 2010.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Figur 7. Av inventeringarna av bottenfaunan (insekter mm i vattnet) i Stömneälven bedöms vattnet vara
opåverkat av försurning 2003, 2006, 2009. År 2000 bedömdes av Stömneälven var ”betydligt påverkan” av
försurning. A= ”Ingen eller obetydlig påverkan”, B= ”Betydlig påverkan”, C= ”Stark eller mycket stark
påverkan
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Foto: Håkan Emilsson

Figur 8. Elfiske i Stömneälven har genomförts vartannat år sedan 1998 med syftet att följa öringens utveckling. Sedan
2008 har öringbeståndet haft en positiv utveckling. Fångsterna 2008 och 2010 anses normala. Stömneälven bedöms
enligt Ekologisk status, VIX (se faktaruta) efter samtliga elfisken till VIX klass 2,1 vilket innebär att Stömneälven
klassas God Ekologisk status avseende på öring förekomsten. 1998 och 2000 hyste det höga tätheter av simpor
197,8 och 49,8 N/100 m2 vilket ansågs vara en faktor som påverkade öringbeståndet via föda konkurrens och/
eller predation. 2008 fick man endast 13,1 simpor/100m2 och 2010 fick man 0 simpor. Simpor kan mycket väl ha
samma inverkan på kräftbeståndet. Kräftor noterades första gången 2004 i elfiskeinventeringen. 2001 noterade Kjell
Qvarnström 25 ”lekgropar” av öring på sträckan mellan ”gamla vägen” och upp till kraftstationen. Tidigare hade
Kjell genomfört biotopvårdande åtgärder på den aktuella sträckan.

Fakta - VattenDragsIndex- VIX
I undersökningstypen ”Fisk i vattendrag” har man konstruerat ett index ”VIX” (VattenDragsIndex). Grunddata till indexet erhålls genom elfisken. Indexet väger samman ett antal olika parametrar och är tänkt att
visa effekterna av ”näringspåverkan (inklusive bottensedimentation, igenväxning, låg syrehalt), påverkan
av surhet, morfologisk och hydrologisk påverkan. VIX indikerar äldre påverkan om vandringshinder
stoppar återkolonisation av fisk. VIX indikerar även diffusa negativa effekter inklusive försämrad habitatkvalitet på grund av vandringshinder, jord- och skogsbruk”. Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder
ska varje vattenförekomst som är ett vattendrag elfiskas ”minst en gång”.
I samband med inrapporteringen av elfisken till elfiskeregistret görs också en beräkning och klassning
av VIX för varje elfiskelokal (vilken ska representera vattendraget). Det finns 5 olika klasser där klass 1
och 2, hög respektive god status, är lokaler som betraktas som opåverkade. Klasserna 3, 4 och 5 betraktas
som påverkade och står för måttlig, otillfredsställande respektive dålig status. Syftet med bedömningen är
att de vattendrag som klassificeras som sämre än klass 2, god status, ska bli föremål för åtgärder så att de
kan uppgraderas till klass 1 eller 2. Åtgärder kan t.ex. innebära att man tar bort vandringshinder, reducerar
gödande utsläpp, ser till att vattenföringen hålls på acceptabla nivåer etc.
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Nätprovfiske i Stömnesjön 2009
2009 provfiskades Stömnesjön med ett standardiserat provfiske av Länsstyrelsen i Värmland, med
totalt 48 nät. Ett standardiserat provfiske ger mått
på antalet förekommande arter, deras relativa förekomst (uttryckt som fångst per ansträngning i
antal individer respektive biomassa) samt arternas
storleksfördelning. Med en ansträngning menas en
natts fiske med ett nät.
Ett sätt att bedöma statusen för fisk en viss sjö är
EQR8. Naturvårdsverket har tagit fram ett fiskindex
som baseras på 8 indikatorer (antal fångade arter, antal av varje art i förhållande till samtliga (diversitet),
vikt av varje art i förhållande till samtliga (diversitet), vikt/ nätansträngning, antal fiskar/nätansträngning, medelvikt total fångsten, andel fiskätande

fiskar av totala fångsten och kvot vikt abborre/vikt
karpfisk). Indexet är ett beräknat referensvärde för
den specifika sjön i ett opåverkat tillstånd. Värdena
är alltså unika för varje sjö. Bedömningen är baserad
på ett antal fiskindikatorer som kan beräknas via
fångster i standardiserade provfisken med Nordiska
översiktsnät och måluppfyllelsen ska bland annat
bedömas utifrån fisksamhällets struktur. Provfiskeresultatet jämförs sedan med dessa referensvärden och
kan både vara högre och lägre än detta.
De arter som fångades 2009 var abborre, gädda,
gers, löja, mört, nors och sik. Indexet för Stömnesjön beräknades till 0,64, se nedan. Stömnesjön
bedöms utifrån fisksamhället till ”God ekologisk
status”.

Status			
EQR8
Hög			>0,72
God			
>0,46 och <0,72
Måttlig			
>0,30 och <0,46
Otillfredsställande
>0,15 och <0,30
Dålig			<0,15
Klassning av ekologisk status
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Flodkräftans historiska utveckling inom Stömne fvof
enbart fiskades i utloppsbäcken. Flodkräftor planterades ut i Södra sjön 1956 och 1959.
Utloppsbäcken ur Nedre Loven var otroligt bra under samma period. Tyvärr finns ingen statistik eller
fångstsiffror från denna period eftersom det var endast
Billeruds inbjudna som fick ta del av den ädla varan.
Den tradition som omger kräftfisket inom Stömne
fvo har inhämtats från Stömneälvens nedre delar, från
kraftstationen och ned till väg 175 där övriga fiskrättinnehavare fiskar kräftor sedan 1950-talet.
Troligen försvann flodkräftorna i nedströms Hammartjärn i början av 1970-talet pga av ett pestutbrott.
Från SLU, arkiv av pestförklaringar i Värmland, finns
uppgifter för att Norra Stömneån 1972 förlades med
koktvång, dvs innan man skulle fiska kräftor var man
tvungen att koka redskapen först för att undvika spridning av kräftpest. Denna restrektion betydde troligen
inte att Stömneån var drabbad av kräftpest men att det
i områdets närhet var drabbade av akut kräftpest. T.ex.
infördes det redan 1957 fångstförbud i Gillbergasjön
och koktvång infördes återigen 1970 i Gillbergssjön.
1973 och 1974 infördes fångstförbud från Hammartjärnets utlopp till mynning i Stömneflagan. Då var
troligen Stömneälven drabbad av kräftpest.
Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Flodkräftor har funnits i Nedre Loven och Herstjärn
under lång tid. Man vet att de förekom i sjöarna
1895, exakt hur länge de funnits där är oklart. Inom
Stömneälvens avrinningsområde finns inga uppgifter
om kräftförekomster varken från 1895 eller 1941.
När kräftorna kom till området är oklart. Däremot
fanns det ål i stor del av sjöarna 1895. Ål och kräftor är ett känt fenomen att de inte går ihop. Ålen
konkurrerar ut kräftorna. Man vet dock att Billerud
bedrev ett kräftfiske i framförallt vattendragen under
1950 - 1960-talet huvudsakligen i vattendragem
mellan sjöarna. Nedströms Hammarstjärn bedrev
Billerud en fiskodling under perioden 1940 till början av 1970-talet. Odlingen drevs av fiskerikonsulenten Sture Hedefalk. Fiskodlingen bedrevs dels inomhus i gjutna bassänger samt i 3 dammar utomhus.
Man odlade regnbåge och öring men också gädda
och sik samt troligen abborre. Fisken planterades huvudsakligen ut i Billeruds egna sjöar och vattendrag
inom Glaskogen, som deras anställda fick fiska på.
Billeruds ägor sträckte sig över större delen av bl.a.
Glaskogen t ex. Sölje och Glava. Inom dessa områden fanns kräftor. Sture Hedefalk fiskade flodkräftor
i området och förvarade kräftorna i de tre dammarna.
Kräftor kunde vid kräftpremiären levereras till höga
chefer inom Billerud som kom och hämtade det
eftertraktade ” svarta guldet” med egen chaufför
i limousin! Mycket troligen härstammar flodkräftor uppströms Hammartjärn från kräftorna i dessa
dammar. Uppströms Hammartjärn var det endast
Billerud som fick fiska kräftor och högst troligen
försåg fiskerikonsulenten Sten Hedefalk vattendragen med flodkräftor. Under 1950-1960- talet var det
mycket bra kräftbeståndet i framförallt vattendragen.
I Södrasjön fanns flodkräftor under 1960-talet man
vet inte om det bedrevs kräftfiske i sjön eller om det

Signalkräfta med melaninfläckar troligen orsakat av kräftpest.

Fakta - 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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I anslutning till kraftstationen fanns det under
1970-talet en ålkista då man fortfarande fick ål. Nu
på senare tid är det ingen som fiskar efter ål eller har
fått en ål på många år.
Beståndet med flodkräftor minskade dramatiskt
under 1970–80-talet, högst troligt orsakat av försurningen. T.ex. uppvisade Södrasjön pH 5,4 1979,
vilket är förödande för ett kräftbestånd. Dessutom
gick utloppsbäcken ur Södrasjön torr pga. att dammen
var en underhållsfri överfallsdamm som medförde att
bäcken periodvis torkade ut vid. Både öring och kräftor försvann i bäcken. 1997 byggdes dammen om via
ett ALU-projekt på bekostnad av den ”nya” dammätts
innehavaren (Karl-Henrik Andersson) som driver/
drev nedströmsliggande kraftstation. Dammen byggdes för att säkerställa en kontinuerlig vattenföring
samtidigt genomfördes biotopvårdande insatser av

ALU-personal för att skapa biotoper för öring. Öring
har flyttats till bäcken. Alldeles nyligen har flodkräftor
flyttas till bäcken från nedströmsliggande bestånd.
Traditionen med kräftfisket dog sakta bort under
1970-1980-talet. Under mitten av 1990-talet bedrevs
i stort sett inget fiske överhuvudtaget inom området,
förutom några sporadiska provfisken.
I början av 1990-talet flyttades ca 30 kräftor från Stora
Lesjön till Hammartjärn. Några år senare hittade man
återingen flodkräftor i bäcken mellan Stömnesjön och
Hammartjärn. Om beståndsökningen orsakades av
denna utplantering eller om det överlevt flodkräftor
under försurningen är det ingen som vet. I maj 2007
besökte undertecknad samma lokal och kunde notera
flitig ”kräftaktivitet” mitt under ”blanka” dagen. Det
jag noterade var att flera kräftor var döda och att dessa
var inflekterade a av Porslinsjukan, se faktaruta.

Fakta - Porslinsjukan (Thelohania contejeani)
Porslinsjukan orsakas av spordjur tillhörande gruppen microsporidier, som angriper och förökar sig i kräftans muskulatur. Spordjuren bryter ned muskelfibrerna, vilket leder till att kräftan får svårt att röra sig och
fly undan faror. I ett långt framskridet skede av infektionen kan man se att muskulaturen i kräftans stjärt
blir vitaktig, se bild. Med denna sjukdom konstateras aldrig någon massdöd, dödligheten kommer snarande
smygande. Enstaka kräftor dör sporadiskt till följd av det långsamma sjukdomsförloppet och sjukdomens
ringa utbredning. Detta gör att man inte blir så observant på sjukdomen. Porslinssjukan visar heller inget
symptom i början och det kan därför vara lätt att flytta en smittad kräfta från ett vatten till ett annat. Kannibalism hos kräftorna bidrar starkt till att sprida sjukdomen, man bör därför alltid ta bort sjuka kräftor. I Sverige
har sjukdomen påträffats i olika delar av landet. Förekomsten av porslinsjuka har vanligtvis rapporterats vara
mindre än fem procent i vilda kräftbestånd, men i enstaka fall har upptill 30 procent rapporterats.

Smittad kräfta med ”porslinsvit” stjärt

Sedan 2003/2004 arrangerar Stömne fvof det årliga
”Kräftfisket”. På en fredag fiskar man kräftor och på
lördagen har man en gemensam kräftskiva i bygdegården. Allaortsbor (även de som saknar fiskerätt)
är välkomna. Arrangemanget är mycket uppskattat.
Kräftfisket sker på sträckan mellan ”landsvägarna”.
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Frisk kräfta

Stömne fvof förser de fiskande med redskap. Totalt
används 40 mjärdar som delas upp i fyra lag. Man
vittjar en gång på kvällen och tas upp på morgonen.
Denna aktivitet är mycket bra och ger en gemenskap
och vilja i bygden att bevara och utveckla flodkräftbeståndet.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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Stömneälven

Inventering av vattendrag – Biotopkartering av Stömneälven
djup < 0,5m varar 2 % utgörs av djupintervallet 0,5
– 1,0 m. Stömneälven saknar således djupare partier
som utgör bra biotoper för stora kräftor och för stor
öring. Medeldjupet uppgår till ca 0,2 m.
Strömförhållandena utgörs av 47 % svagt strömmande (>0,2 m/s), strömmande 38 % (<0,7 m/s) och
lugnflytande 15 % (<0,2 m/s). Vattenföreingen vid
inventeringstillfället klassades till <0,05 m3/s.
34 platser med en total läng om 3232 m (72 %)
av Stömneälven, är påverkade av försiktigt/kraftig
rensning, medan 28 % fördelat på endast 6 platser är
opåverkade av någon form av rensning.
Det finns åtta definitiva vandringshinder i Stömneälven som är skapade av människan i form av
vägtrummor, dammar mm. Genom att ta del av informationen från biotopkarteringen kan föreningen
lättare planera för kommande biotopvårdsåtgärder
både för öring och för flodkräftor.

Foto: Eva Nilsson, Hushållningssällskapet

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 restaureringsbehov i länets vattendrag. Inom Stömne fvo har hela
Stömneälven inventerats från utloppet ur Södrasjön
och ned till mynning i Stömneflagan. Resultatet av
biotopkarteringen kan summeras enligt följande:
Total längd inkl. sidofåror 4 471 m, medelbredd
2,8 m. Stömneälvens totala areal uppgår till 12 509
m2. Vattendragets lopp: 3 268 m (72,7 %) av Stömneälven har ett rakt flöde, medan 1 230 m (27,3 %)
är ringlande. Detta mått är ett resultat av andelen
påverkade sträckor i form av t ex flottledsrensning
samt forsande partier medan ringlande sträckor är
ett tecken på lugnflytande och/eller opåverkade
sträckor. Ca 98 % av Stömneälven utgörs av ett

Vattenkikare är ett utmärkt redskap för att hitta kräftor.

Faktaruta Psorospermium Haeckeli
Psorospermium Haeckeli är en microsporidie (encellig parasit) som påträffas i kräftans inre organ,
speciellt i huden under ryggskölden. Psorospermium sp., förekommer i hela Europa, USA och Australien. Parasiten kan orsaka sjukdom hos de flesta europeiska kräftarter t ex flodkräftor och signalkräftor.
Livscykeln hos parasiten uppges vara okänd men mycket talar för att kannibalism spelar en stor roll i
spridningen. Flodkräfta anses mer motståndskraftig mot sjukdomen än signalkräfta. Sjukdomen behöver
inte vara förarglig för individen men sätter ned kräftans motståndskraft och gör den mer mottaglig för
andra sjukdomar. Parasiten kan uppnå en 100 % dominans i ett kräftbestånd.
Parasiten ”upptäcktes” i slutet av 1800-talet. Den åstadkommer ingen synlig yttre förändringar på en
kräfta och ett mikroskop eller PCR krävs för att påvisa dess förekomst. Den kan förekomma i stort antal
i infekterade flodkräftor utan att någon påtaglig negativ påverkan hos kräftan. Den misstänks dock kunna
bidra till ökad dödlighet i samband med kräftans skalömsning. Relativ ofta påträffas parasiten i svenska
flodkräftbestånd. Parasiten har satts i samband med minskande och svaga kräftbestånd. Det finns mycket
lite kunskap om denna microsporidie, dess levnadsätt, spridning mm samt hur den påverkar kräftbestånden.
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Genomförd biotopvård för kräftor i Stömneälven! Bäcken sjöarana
Under 1990-talet genomfördes biotopvårdande åtgärder inom de flesta strömförande sträckorna inom
fvo, via s.k ALU-jobb. Kjell Qvarnström och Kjell
Andersson var arbetsledare. Syftet med arbetet var
att återställa skadorna som flottningen och industrialiseringen orsakade, dvs lägga tillbaks stor sten och
återskapa lekbottnar för öring mm.. Åtgärderna var
riktade mot öring och inte mot kräftor men kräftorna
kanske är den art som har mest nytta av åtgärderna.
Sten, död ved mm som tillförs ett vattendrag medför
att det finns gott om bohålor och gömslen för kräftor
i olika stolekar, därmed kan tätheterna bli mycket

höga i ett vattendrag. De sträckor som omfattades av
åtgärderna var nedre delen av Stömneälven från väg
175 uppströms till regleringsdammen vid Hammartjärn. Bäcken mellan Granmosseflyten och NedreLoven, mellan Södrasjön och Stömnesjön samt bäcken
mellan Stömnesjön och Hammartjärn.

Utplantering av flodkräftor och
fisk inom Stömne fvof
Fram tills 1975 bedrev omfattande utplantering av en
mängd olika fiskarter, se kapitlet om Stömnesjöns fikvårdsförening 1941 -1991. Dokumenterad utplantering
av flodkräftor har endast skett vid två tillfällen 1956
och 1959 då totalt 100 tjog planterades ut i Södrasjön.
Flyttning av flodkräftor inom området har skett på senare år. Sedan 1975 har det inte skett utplanteringa av
fisk, däremot har öring flyttats från Stömneälven nedre
delar till bl.a utloppsbäcken ur Södrasjön.
Om det i framtiden blir aktuellt med en utplantering av fisk inom Stömne fvo måste fvof ställa krav
på fiskodlaren. Det absolut största hotet med spridning av kräftpest utgörs av illegala utplanteringar
med signalkräftor. Men en annan tänkbar spridningsrisk av kräftpest från ett vatten till ett annat, är via
fiskutsättningar. En fiskleverans innehåller ca 3 m3
vatten. Inför en fiskutsättning måste man få garantier från den fiskodlare som levererar fisken, att det
inte förekommer pestsporer i vattnet och att det inte
förekommer signalkräftor i det vatten som odlingen
bedrivs i eller tar sitt vatten. Om inte fiskodlaren
kan garantera smittfritt vatten skall man överväga
att avbryta fiskleveransen.

Genomförda kräftprovfisken
inom Stömne fvo

Södrasjön sedd från en satellit!
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Ett standardiserat kräftprovfiske genomfördes 2003
och 2008 av Länsstyrelsen i Värmland i Stömneälven (karta 2 och tabell 3 och 4), som ett led i Länsstyrelsens arbete med att skydda och bevara flodkräftan i länet. Stömneälven var en av ca 60 sjöar/
vattendrag som under flera år provfiskas, fortfarande
(2012) provfiskar Länsstyrelsen varje år olika vatten.
Fisket fördelades mellan tre lokaler som provfiskades, se karta 2. Varje lokal provfiskades med 20
ansträngningar (20 mjärdar) vilka fördelades på 4
provfiskelinor á 5 mjärdar/lina. Varje lina är 50 meter varav mjärdarna är fasthakade med 10 m mellanrum, längden på varje lokal uppgick till 200 m. De
tre lokalerna har olika utseende. Stömneälven nedre
delar är lugnflytande och djup. Ovanför samhället
Stömne, är älven brant och smal med frodig och
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Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

lövrik kantvegetation. Sträckan uppströms Hammartjärn är utgörs huvudsakligen av forsande och strömmande partier, omgiven av barrskog. Provfisket 2003
visade på goda bestånd vid samtliga tre lokaler.
Små kräftor dominerade fångsten både 2003 och
2008, som framgår av figur 8 och 9 var 80 % resp.
71 % av kräftorna < 100 mm. I mindre rinnande
vattendrag med höga tätheter är det vanligt att små
kräftor dominerar fångsten. En förklaring/spekulation kan vara att det beror på avsaknad av större
vattendjup där större kräftor kan hitta lämpliga
gömslen och bohålor. Stora kräftor är oftast de som
minken först fångar. En ytterligare förklaring och
kanske den mest troliga är att det bedrivits ett visst
kräftfiske innan provfisket där man helt enkelt fiskat
bort kräftor större än 100 mm.

Karta 2. Länsstyrelsen provfiskelokaler 2003 och 2008.

Tabell 3. Resultat från Länsstyrelsens provfiske 2003-08-12. Tabellen redovisar antal fångade kräftor per
lokal, antal kräftor per mjärde, könsfördelning och medellängd (mm).
Antal
mjärdar

Antal
kräftor

Antal/
mjärde

Antal honor
(%)

Antal hanar
(%)

Medellängd
(mm)

1:3

20

46

2,3

33

67

83,2

2:3

20

65

3,2

60

40

96,2

3:3

20

69

3,4

45

55

97,2

Totalt

60

180

3,0

57

43

93,4

Foto: Stig Emilsson, Hushållningssällskapet

Lokal
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Figur 8. Resultat från provfisket 2003 av Länsstyrelsen i Värmland. Figuren visar längdfördelning och antal.
Staplarna visar att det är kräftor < 100 mm (80 %) som dominerade fångsten.
Tabell 4. Resultat från Länsstyrelsens provfiske 2008. Provfisket från 2003 upprepades. Tabellen redovisar antal
fångade kräftor per lokal, antal kräftor per mjärde, könsfördelning och medellängd (mm).
Antal
mjärdar

Antal
kräftor

Antal/
mjärde

Könskvot
honor(%)

Könskvot
hanar(%)

Medellängd
(mm)

1:3

20

35

1,8

14

86

85,4

2:3

20

98

4,9

43

57

94

3:3

20

141

37,1

43

57

92,4

Totalt

60

274

4,6

39

61

90,6

Foto: Stig Emilsson, Hushållningssällskapet

Lokal
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Foto: Tomas Jansson
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Figur 9. Resultat från provfisket 2008-09-03 av Länsstyrelsen i Värmland. Figuren visar
längdfördelning och antal. Staplarna visar att det är kräftor < 100 mm (71 %) som dominerade
fångsten.

Stömne fvof har i egen regi genomfört flera mindre
provfisken 2008, nedan följer en sammanställning

av antalet mjärdar, antal fångade kräftor samt lokal.

Provfiske 2008
Nedanför 175:an: 102 st, 15 mjärdar (7 kräftor per mjärde och natt)
Mellan 175:an och gamla bron: 40 st, 5 mjärdar (8 kräftor per mjärde och natt)
Ovanför gamla bron: 98 st, 20 mjärdar (4,9 kräftor per mjärde och natt)
Hammartjärn, nerifrån: 28 st, 10 mjärdar (2,8 kräftor per mjärde och natt)
Mellan övre och nedre flyterna: 8 st, 10 mjärdar (0,8 kräftor per mjärde och natt)
2005 genomförde Karin Olsson m.fl., Lunds Universitet, ett provfiske i Stömneälven. Stömneälven var
ett av flera vattendrag i Sverige som undersöktes i
hennes avhandling ”Dynamics of omnivorous crayfish in freshwater ecosystems”. Provfisket skedde
ungefär på samma sträcka som delsträcka 2:3 karta
2. Resultatet blev enlig följande:
Totalt fångades 102 flodkräftor med 29 mjärdar.
Fångst/mjärde och natt (CPUE) var 3,52 stycken.
Medellängden var 103 mm. Hela 67 % av de 102
kräftorna var större än 100 mm. Könsfördelningen

var 62 % honor och 38 % hanar. Medelvikten var
39,3g. 5 % uppvisade tecken på Porslinssjuka. pH
var 7,0 och kalciumhalten i vattnet var 5,77 mg/l.
2010 genomförde Länsstyrelsen i Värmland ett
standardiserat provfiske i Södrasjön, med 60 mjärdar, ingen kräfta fångades. Ytterligare två mindre
provfisken genomfördes med syftet att försöka påvisa förekomst av flodkräftor med 5 mjärdar i utloppsbäcken ur Nedre Loven samt med 10 mjärdar
i bäcken mellan Södrasjön och Stömnesjön. Ingen
kräfta fångades.
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Vattenreglering inom Stömne fvo
Hammartjärn och Stömneälven är regleringspåverkad. Stömneälven har varit påverkad sedan 1600-talet. Hur dammarna såg ut under denna epok är
oklart. Det man vet är att ål fanns uppströms i systemet i slutet av 1800-talet, därmed bör dammaran
varit utformade så att det varit möjligt för ål att ta
sig förbi dammarna. Nuvarande regleringsdam är
anlagd/renoverad under 1990-talet. Enligt Länsstyrelsen databas över kraftverksdammar finns ingen
vattendom. Dammen är privatägd och dammen
regleras regelbundet. Det tillämpas en minitappning, men utan vattendom. Flöde vid minitappning
är 0,005 m3/s (50 liter/s). Enligt uppgift förekommer
inte nolltappning.

Minkjakt

Foto: Tomas Jansson

Mink jagas inom området och man har en skottpeng
på fälld och uppvisad mink.

Resterna av ”minkkalas” på kräfta.

Närmast kända signalkräftbestånd
Det man vet är att det förekommer signalkräftor i
Glafsfjorden i anslutning till Klässbol. Signalkräftor
kan teoretiskt vandra från Glafsfjorden nedströms
till Stömneflagan vilket Stömneälven mynnar i.
Hur nära signalkräftor är Stömneälven mynning är
oklart.
2003 upptäcktes illegalt utplanterade signalkräftor
i Glasälven, Äckernaflagan, i samband med Länsstyrelsen provfiske. Sedan mitten av 1990-talet finns
legalt utplanterade signalkräftor i Botungen, Säffle
kommun. Båda lokalerna ligger i andra avrinningsområden, 9 resp. 5 km fågelvägen från Stömne fvo.
Dessa signalkräftor kan inte av egen kraft medverka
till att sprida kräftpest till Stömne.

Risken för spridning av kräftpest till kräftskötselområdet
Risken för spridning av kräftpest in i kräftskötselområdet bedöms som liten. Den mest utsatta
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sträckan är nedre delen av Stömneälven från kraftstationen nedströms Hammartjärn, ned till mynningen i Stömneflagan. Denna sträcka kan smittas
via Stömneflagan, signalkräftor förekommer i Glafsfjorden men man vet inte exakt var. Om kräftpesten
når Stömneälvens nedre delar stoppar högst troligt
smittan vid regleringsdammen och kraftstationen.
Därmed är Stömneälvens övre delar trygga för kräftpesten. Om den nedre delen av Stömneälven, innan
mynning i Stömneflagan, inte hyser flodkräftor utgör
denna sträcka en effektiv barriär för hindra kräftpesten skall spridas uppströms i systemet. För att
kräftpesten skall spridas av egen kraft, uppströms ett
vattendrag, krävs att det finns kräftor som kan sprida
smittan vidare. Finns ingen kräfta att smitta ned dör
kräftpesten efter några dagar. Kräftpesten kan heller
inte spridas motströms av egen kraft.
Risken finns att smittspridning sker i okunskap
och/eller omedvetet. En plats inom Stömne fvo där
människor söker sig till området (förutom fiskare) är
vid den kommunala badplatsen vid Hammartjärn. I
anslutning till badplatsen är det mycket viktigt att
man sprider information om att det förekommer
flodkräftor i Stömneälven och uppströms i systemet
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
Stömne 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.
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Pestutbrott i Sölje fvo i början av 2000-talet.
I början av 2000-talet blev Stora Lesjön, Sölje
fvo, och dess utloppsbäck drabbad av kräftpest.
Degerloven, Ängsjön, Nedreloven och Herstjärn
ingår i samma avrinningsområde. Förr fanns otroligt
mycket kräftor i framförallt Stora Lesjön och dess
utloppsbäck, Frosstjärnet och Hällstjärnet. Även
detta område blev hårt drabbad av försurningen
under 1970–80-talet vilket medförde att kräftorna
kraftigt minskade. Efter att kalkningen påbörjades
under 1980-1990-talet började beståndet återhämtade sig. I början av 2000-talet fanns det återigen
gott om flodkräftor i Stora Lesjön. Året efter den
glada nyheten, att kräftorna var på stark uppgång,
drabbades området troligen av kräftpest. Alla kräftor var borta. Fvof genomförde ett provfiske i Stora
Lesjön med ca 50 mjärdar fördelade runt sjön, utan
resultat. Man sumpade flodkräftor vid utloppet ur

Signalkräfta med troligt pestangrepp

Frosstjärnet i flera månader utan att flodkräftorna
dog. Kräftornas överlevnad i sumpen visade att
kräftpesten hade ”dött ut”. Tyvärr blev det aldrig
konstaterat att det var kräftpest eftersom ingen noterat döda kräftor, men med största sannolikhet var det
kräftpest som slog ut hela beståndet. Det finns heller
ingen förklaring till hur smittan kom till området,
det finns misstanker att den ökade aktiviteten vid
campingplatsen vid Stora Lesjön var en orsak och
att någon fiskat signalkräftor i Värmeln och att smittade redskap hade använts i Stora Lesjön. Hur det
egentliga tillvägagångssättet med smittspridningen
gick till vet man inte. Ytterligare provfisken i Stora
Lesjön och dess utloppsbäck bör genomföras för att
utesluta att det inte skett en illegal utplantering med
signalkräftor. I nuläget finns det inget som talar för
att det skall finnas signalkräftor inom Sölje fvo.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Fakta 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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Vattnens status inom Stömne fvo enligt vattenförvaltningen
Ekologisk status
Södrasjön
Södrasjön bedömdes år 2009 uppnå god ekologisk
status. När den ekologiska statusen har klassificerats
till god, måttlig, otillfredsställande eller dålig i en
ytvattenförekomst, ska miljökvalitetsnormen för ytvattenförekomsten fastställas till god ekologisk status om
inga undantag har föreskrivits. Förenklad bedömning
mot vattenkemisk målsättning (årsmin-pH 6,0). Bedömningen baseras på data från 1 provtagningsstation.
Inlopp till Stömnesjön
Inlopp till Stömnesjön bedömdes år 2009 ha en måttlig ekologisk status, otillfredsställande eller dålig.
När den ekologiska statusen har klassificerats till
god, måttlig, otillfredsställande eller dålig i en ytvattenförekomst, ska miljökvalitetsnormen för ytvattenförekomsten fastställas till god ekologisk status om
inga undantag har föreskrivits. Biologiska statusdata
och uppgifter om betydande påverkan saknas. Kalkas.
Stömnesjön
Stömnesjön bedömdes år 2009 ha en måttlig ekologisk status, otillfredsställande eller dålig.
Det är ekonomiskt orimligt och/eller tekniskt omöj-

ligt 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. Stömnesjön har morfologiska
förändringar/ kontinuitetsförändringar/flödesförändringar (reglering) konstaterats som en orsak till att
god ekologisk status är i riskzonen att inte nås till
2015. För att avgöra vilka åtgärder som krävs för att
skapa hydromorfologiska förutsättningar för att uppnå
god ekologisk status krävs ytterligare utredning. Vattenförekomsten omfattas av ett generellt undantag, i
form av tidsfrist till 2021, från miljökvalitetsnormen
att uppnå god ekologisk status/potential.
Stömneälven
Stömneälven bedömdes år 2009 uppnå god ekologisk status. När den ekologiska statusen har klassificerats till god, måttlig, otillfredsställande eller dålig
i en ytvattenförekomst, ska miljökvalitetsnormen för
ytvattenförekomsten fastställas till god ekologisk
status om inga undantag har föreskrivits. Kvalitetsfaktorerna bottenfauna, fisk och allmänna förhållanden är utslagsgivandeför bedömningen.

Karta X. Kartan visar den ekologiska klassningen av vattenförekomsterna för Stömne fvo. Gulmarkerade vatten, Stömnesjön uppfyller kriteriet ”Måttligt Ekologisk Status” och grönmarkerade Södrasjön,
Inlopp till Stömnesjön och Stömneälven uppfyller kriteriet ”God Ekologisk Status”.
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Kemisk status (exklusive kvicksilver)
Stömnesjön
Miljökvalitetsnormer för kemisk ytvattenstatus bedöms till god kemisk ytvattenstatus. Den hittills
utförda kartläggningen har inte kunnat påvisa att
statusen i vattenförekomsten är försämrad till följd
av påverkan från miljögifter

Inlopp till Stömnesjön
Miljökvalitetsnormer för kemisk ytvattenstatus bedöms till god kemisk ytvattenstatus. Den hittills
utförda kartläggningen har inte kunnat påvisa att
statusen i vattenförekomsten är försämrad till följd
av påverkan från miljögifter.

Stömneälven
Miljökvalitetsnormer för kemisk ytvattenstatus bedöms till god kemisk ytvattenstatus. Den hittills
utförda kartläggningen har inte kunnat påvisa att
statusen i vattenförekomsten är försämrad till följd
av påverkan från miljögifter.

Foto: Per Brunström

Södrasjön
Miljökvalitetsnormer för kemisk ytvattenstatus bedöms till god kemisk ytvattenstatus. Den hittills
utförda kartläggningen har inte kunnat påvisa att
statusen i vattenförekomsten är försämrad till följd
av påverkan från miljögifter.

Fakta - 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. stabila fiskförekomster) 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.
Kemisk status
Den kemiska ytvattenstatusen bygger på uppmätta halter av enbart prioriterade ämnen. Bedömningen av
kemisk ytvattenstatus har gjorts efter en tvågradig skala: god status eller ej god status.
Inom EU:s vattenförvaltning är gränsvärdet för kvicksilver i fisk 0,02 mg/kg. Det låga värdet är satt för att
skydda fåglar och däggdjur som lever på fisk och andra vattenlevande organismer. Sjöar och vattendrag
med fisk som överskrider detta gränsvärde anses inte uppnå god kemisk status, vilket idag är fallet för
samtliga sjöar, vattendrag och kustvatten i Sverige. Fisk som livsmedel har ett allmänt EU-gemensamt
gränsvärde på 0,5 milligram per kilogram(mg/kg).
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Med hjälp av biotopvård som att lägga ut stora stenblock och död ved kan man skapa plats för mycket fler kräftor på
denna sträcka.
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Bilaga 1

Vattenkemi och dess bedömningspH-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 indivi-

duellt och i förslutna påsar eller burkar. Varje kräfta
noteras om de var döda eller döende vid insamlandet.

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

