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SAMMANFATTNING 
Sammanlagt gjordes 60 ansträngningar under en natt (d.v.s.60 burnätter). Totalt fångades 214 
kräftor, medeltätheten för antal kräftor per mjärde och natt var så lågt som 3,6 kräftor vilket 
kan jämföras med 13,8 kräftor per mjärde 2017, en dramatisk nedgång i tätheterna. Länk 1 
hade de högsta tätheterna 2017 med i genomsnitt 21,0 kräftor per mjärde och natt, 2018 
hade det skett en minskning med hela 95%, till 1 kräfta per mjärde. 

Könsfördelningen var 60 % honor, vilket är en minskning sedan 2017. 86 % av honorna var 
parningsmogna vilket också är en minskning från 2017. Kräftorna varierade i längd mellan 
73 – 128 mm och medellängden var 93,6 mm vilket är den högsta sedan 2009. Medellängden 
har ökat varje år sedan 2015. 36 % av de 214 individmätta kräftorna var 90 mm eller mindre, 
2017 var samma siffra 44 % och 2016 73 %, kräftorna tenderar att bli större i takt med att 
tätheten blir lägre.  19 % av kräftorna var över 100 mm, 2017 var 9 % av kräftorna var över 
100 mm och endast 2 % 2016.  

Det var betydligt fler kräftor 2018 som bar synliga tecken på möjlig kräftpest, i form av 
svarta melaninfläckar jmf. med 2017. 29 % bar på melaninfläckar 2018 och endast 1 % 2017. 
Den sammanlagde vikten 2017 uppgick till 7 740 g vilket motsvarar en genomsnittlig vikt på 
ca 336 g/mjärde medan samma siffra för 2018 var 88 g/mjärde. Den sammanlagda vikten 
2018 var 5330 g.  

I rapporten från 2017 resonerades det kring att kombinationen med hög andel honor och att 
i stort sett samtliga honor är parningsmogna bör ge stora förutsättningar för en stor årskull 
2018. Detta kan vi inte utläsa i detta provfiske utan det kommer troligen kunna påvisas vid 
provfisket 2021 och 2022, då de vuxit till fångstbara individer.  

Det har skett en kraftig nedgång i tätheterna i framförallt i länkarna 1 och 2. För dessa finns 
långa tidsserier. I dessa två lokaler har signalkräftor funnits sedan före 2005 dvs i mer än 13 
år. Det finns inga förklaringar till nedgångarna men nedgångarna är inte lika omfattande i 
övriga länkar, med undantag för länk 12. Men det stämmer överens med andra sjöar som 
drabbats av kollaps att det dröjt ca 15 år efter utplantering innan dramatiska nedgångar skett, 
utan att man kan förklara orsaken. Länk 12 är svårare att hitta en förklaring till nedgången, 
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där har signalkräftor funnits sedan 2011. Syrgasprofilen visade att det var extremt bra 
syrgasvärden på botten vid 24 m djup. Den varma sommaren verkar inte påverkat Stora Le 
med avseende på syret.  

För första gången hittade vi en död 
signalkräfta på botten. Detta har 
aldrig hänt tidigare under de 
provfisken som skett sedan 2004. I 
vanliga fall blir de troligen omgående 
uppätna av sina artfränder. Om detta 
är relevant för nedgången i 
tätheterna vet vi inte men det var en 
intressant notering med tanke på 
årets resultat.  

Vi kan dock konstatera att det skett 
en dramatisk nedgång i tätheterna 
framförallt i de två lokaler som hyst 
signalkräftor längst. Det ska bli 
mycket intressant att utvärdera 
provfisket för 2019 för att se om 
tätheterna minskar i framförallt länkarna 3 – 7 och om länkarna 1,2 och 12 har börjat 
återhämta sig och att medellängden ökar.  

BAKGRUND 
Under sommaren 2002 uppdagades signalkräftor vid tre lokaler i Stora Le. Två av 
lokalerna var nära Ed samt en lokal vid Strandviken i Nössemark. Inget tillstånd har 
lämnats för utplantering av signalkräftor i Stora Le, vilket innebär att ett brott mot 
gällande fiskelagstiftning har begåtts. Sedan 2004 har ett provfiske skett årligen med 
ledning av Tomas Jansson, för att följa signalkräftans spridning och beståndsutveckling i 
Stora Le.  

2004 utfördes provfisket för att få en uppfattning om vart signalkräftorna förekom i Stora 
Le. Signalkräftor lokaliserades bl.a. vid Harsnäs, 3 km norr om Nössemark. Under 
perioden 2005 - 2011har signalkräftornas naturliga spridning och populationsutveckling 
norr ut från Harsnäs (3 km norr om Nössemark) följts noggrant. Anledningen till att just 
detta område valdes ut var att det ligger avsides och att det därför var möjligt att följa 
signalkräftornas naturliga spridning, utan att människor påskyndar spridningen i just detta 
område.  

2018 var det första gången som en död signalkräfta kunde 

påvisas sedan provfisket startade 2004. Signalkräftan låg ca 

1 m från strandkanten på ca 0,5 m djup. Stora Le har mycket 

klart vatten som gör att det är lätt att notera döda kräftor. 

Förövrigt ser man aldrig levande kräftor under provfisket, 

trots att det uppvisat mycket höga tätheter vissa år. 

mailto:tomas@kraftmannen.se


 

3 
 Kräftmannen AB 

 Västansjö 79 686 94 Rottneros I Telefon 0708-290923 I tomas@kraftmannen.se I Org.nr. 559098–0065  

 

År 2011 kunde provfisket påvisa signalkräftor i Böviken (Dalen), ca 3,5 km norr om 
Harsnäs, inte långt från närmaste fritidshus/fastboende. Vid provfisket fångades 
signalkräftor framför spridningsfronten, vilket innebar att och det inte längre gick att 
lokalisera någon yttre spridningsgräns. Signalkräftor hade flyttats av människor till 
området. Under perioden 2005 – 2010 kunde spridningstakten beräknas till ca 440 m/år. 
Det betydde dock inte att det fanns fiskbara bestånd i det yttre spridningsområdet men 
att vi kunde lokalisera minst 1 kräfta. Se karta 1 för spridningen/år. Sedan 2012 har 
provfisket med undantag för 2014, 2016 och 2017 skett på samma 12 lokaler (länkar) för 
att följa beståndsutvecklingen, se karta 2 för var länkarna placeras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Provfisket har sedan flera år skett samtidigt och i samarbete med Lennarts Edsman, SLU, 
Sötvattenslaboratoriet Drottningholm. SLU har dock provfisket egna lokaler i Stora Le och 
redovisas inte i denna rapport.  

SYFTE MED PROVFISKET 
Syftet med provfiskena 2018 är att bevaka signalkräftans beståndsutveckling i Stora Le.  

Karta 1. Signalkräftans 
naturliga spridning norrut i 
Stora Le under perioden 2005 
– 2011, som följts via årliga 
provfisken. 2011 påträffades 
signalkräftor vid Böviken, som 
tyder på att de flyttats till 
området av människor. På så 
sätt kan vi inte följa 
signalkräftans naturliga 
spridning norr ut med 
utgångspunkt från Harsnäs. 
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METODIK 
Provfisket genomfördes 4 - 5 september 2018 av 
Tomas Jansson Kräftmannen AB och Magnus 
Sandin. Alla 12 länkar provfiskades dvs 60 
mjärdar.  

Samtidigt genomförde Lennart Edsman SLU, 
Sötvattenslaboratoriet och Eva Nilsson, 
Vattenmiljö i Värmland AB, ett provfiske i 
SLU:s egna tidsserie.    

Provfisket görs som en inventering med syfte 
att följa beståndsutvecklingen. Samtliga kräftor 
protokollfördes med individuppgifter, varje 
mjärde vägdes och varje individ kopplades till 
länk och mjärde. Fisket har genomförts med 
denna metodik sedan 2008. För provfiske 2005 
– 2007 finns antalet kräftor kopplade till resp. 
mjärde men inte med individuppgifter. För 
2010 saknas uppgifter för vissa länkar. 

Fisket 2018 skedde med länkade burar av märket LiNi om 5 burar per länk, varje länk är 
50 m lång. Totalt användes 12 länkar, vilket gav totalt 60 mjärdar. Som agn användes 
vitfisk (cyprinider).  För andra gången vägdes signalkräftorna, fångsten från varje mjärde 
vägdes och redovisas som vikt per mjärde i tabell 1. Länk nummer 1 har placerats på 
samma lokal sedan 2005. Resultatet från denna lokal är ett värdefullt underlag för att 
följa beståndsutvecklingen under flera år. Vädret var varmt, soligt och stilla. 
Vattenståndet var mycket lågt, ca 1,5 – 2 m lägre än normalt. 

  

 

 

Magnus Sandin mäter och väger kräftor 
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RESULTAT 2018 
Sammanlagt gjordes 60 ansträngningar under en natt (d.v.s.60 burnätter). Totalt fångades 214 
kräftor. Medeltätheten för antal kräftor per mjärde och natt var 3,6 kräftor. Högst antal 
kräftor i en och samma mjärde var 12 kräftor. Länk 4 hade de högsta tätheterna med 34 
stycken med ett genomsnitt på 6,8 kräftor per mjärde och natt.  

Könsfördelningen var 40 % hanar och 60 % honor, se tabell 1 och diagram 1 för könsvis 
längdfördelning. Av honorna var 86 % parningsmogna. Kräftorna varierade i längd mellan 
73 – 128 mm och medellängden var 93,6 mm. 36 % av de 214 individmätta kräftorna var 90 
mm eller mindre. 19 % av kräftorna var över 100 mm. Av alla fångade signalkräftor hade 29 
% synliga tecken på möjlig kräftpest, i form av svarta melaninfläckar. Den sammanlagde 
vikten för de 214 signalkräftorna var 5330 g vilket motsvarar den genomsnittlig vikt på ca 25 
g. Mjärden som hade 12 signalkräftor vägde 300 g. Se tabell 1 för samtliga resultat. 

Resultat är inrapporterat till Nationella kräftdatabasen, SLU om man vill tanka ned 
individuppgifter mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta 2. De 12 länkarnas placering vid provfisken i Stora Le 2018. Första siffran anger länknumret följt av antalet 
fångade signalkräftor per länk (varje länk har 5 mjärdar). Högsta tätheterna var vid länk 4 med totalt 34 
signalkräftor 
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Tabell 1. Sammanställer resultaten 2018 per länk. f/a avser medelvärdet av antalet kräftor/mjärde och länk. Hur länge 
signalkräftor förekommit vid resp. länk samt i vilka tätheter har betydelse för utfallet i tabellen under etableringsfasen.   
Vid länk 1 och 2 vet man inte hur länge signalkräftor förekommit, de har dock funnits där före 2005. Länk 6 har haft ett 
signalkräftbestånd sedan 2009. Länkarna 3 – 5 har haft ett bestånd sedan 2008-2009. Se karta 2 för länkarnas 
placering.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIDSSERIER 
I tabell 2, redovisas resultat av provfisken från 2005 och framåt. Från 2005 – 2007 
individmättes slumpvis utvalda kräftor utan att härledas till resp. mjärde och länk. Från 2008 
har målet varit att samtliga kräftor ska registrerats och kan härledas till respektive mjärde och 
länk. Från år 2010 saknas bl.a. protokoll från länk 1, varför uppgifterna inte är fullständiga. 
Uppgifter från 2010 gäller för 85 mjärdar där 526 kräftor fångades men det finns endast 
dokumenterade uppgifter från 300 kräftor. Från 2012 och framåt har provfisket skett med 
syftet att följa beståndsutvecklingen. Resultaten av fångst per ansträngning från 2011 och 
tidigare provfisken ska ska inte jämföras med resultat från 2012 och senare, eftersom syftet 
under de tidigare åren var att följa signalkräftans naturliga spridning i Stora Le.  

länk nr f/a medellängd  
honor 
(mm) 

medellängd 
hanar 
(mm) 

totalt 
medellängd 

(mm) 

Vikt 
per 

Länk 
(kg) 

andel 
honor 

(%) 

andel 
parnings- 

mogna 
honor 

(%) 

andel 
”pest- 

fläckar” 
(%) 

andel 
tappade 
klor (%) 

1 1 95,3 89 92,8 0,1 40 100 40 0 

2 0,8 88 89 88,5 0,07 50 0 0 0 

3 4,8 96,5 88,5 95,1 0,36 83 95 25 4 

4 6,8 91,7 90,6 91,3 0,78 62 95 21 3 

5 3,2 98,5 92,1 96,1 0,55 38 100 6 0 

6 5,4 89,7 92,8 91,6 0,46 63 88 18 6 

7 4 94,4 97,5 95 0,6 80 62 5 5 

8 4,4 93 92,9 92,5 0,56 50 73 23 4 

9 5 88,8 95,3 92,7 0,79 40 80 48 4 

10 3,8 93,8 86,7 92,3 0,39 79 87 53 10 

11 3,2 99,6 97,7 98,9 0,53 63 90 75 0 

12 0,4 96 - 96 0,05 100 100 50 0 

Medel 3,6 93,8 92,0 93,6 0,44 62 86 29 4 
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Diagram 1. Längd- och könsfördelningen vid provfisket i september 2018 
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år antal 
mjärdar 

antal 
kräftor 

f/a längd-
intervall 

(mm) 

medel-
längd 
(mm) 

andel 
honor 

(%) 

andel 
hanar 

(%) 

andel 
parnings- 

mogna 
honor 

(%) 

andel 
”pest-

fläckar” 
(%) 

2005 60 50 0,8 88–130 108 52 48 - 28 
2006 80 522 6,5 69–153 99 51 49 - 28 
2007 79 485 6,9 73–130 96,5 48 52 - 18 
2008 55 79 1,4 74–118 92,2 49 51 70 2 
2009 95 290 3,1 72–125 93,6 41 59 82 21 

2010* 85 526 6,2 70–115 89 47 53 75 11 
2011 80 352 4,4 68–122 90,3 47 53 64 9 
2012 60 680 11,3 60–135 90 48 52 59 7,5 
2013 60 640 10.7 69–125 86,8 52 48 62 9,5 
2014 30 353 11,7 65–118 84 58 42 35 10,5 
2015 60 509 8,5 70–133 87 58 42 54 8,1 
2016 27 453 17,3 71–105 87,2 57 43 92 0,5 
2017 23 318 13,8 75–110 91,3 71 29 99 5 
2018 60 214 3,6 73–126 93,3 66 34 86 29 

Tabell 2. Sammanställning av provfisken för perioden 2005 - 2018. OBS. De dokumenterade kräftorna från perioden 
2005 - 2007 är ett antal slumpvisa utvalda kräftor av den totala fångsten medan för provfisken från 2008 - 2018 kan 
varje kräfta härledas till resp. mjärde och länk. *Protokoll saknas, uppgifterna är ej fullständiga, f/a avser antal fångade 
kräftor/mjärde och natt. Resultaten för 2012 och senare skall inte jämföras med tidigare år eftersom provfisken från 
2012 och senare avser att följa beståndsutvecklingen jämfört med tidigare år när man följde signalkräftans 
spridningshastighet. 
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mjärde (f/a) under perioden 2005 – 2018 för samtliga länkar. Obs 2014 provfiskades 6 länkar och 2016 och 
2017 fem länkar, övriga år 12 länkar. 
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RESULTAT LÄNK 1  
Länk 1 har placerats på samma lokal i 14 år (2005 – 2018), se tabell 3. Protokollet för 2010 
försummades vilket tyvärr medförde att resultaten ej kunde redovisas. Vid provfisket 2012 
noterades att lokalen var utsatt för tjuvfiske. En gömd länk med 20 finmaskiga mjärdar var 
utlagd exakt på den plats provfisket skedde. Resultat för 2012 blir därför inte representativt 
jämfört med övriga år.  
 
Tätheterna har minskat dramatiskt jmf. med 2017 och 2016, se tabell 3 och figur 5. En 
minskning med hela 95 %. Endast 5 signalkräftor fångades jmf med 84 stycken 2016 och 
2017. De 5 signalkräftorna hade en medellängd på 92,8, vilket är det högsta uppmätta 
värdet. Redan 2017 började medellängden öka. Två av de fem signalkräftorna var honor, 
båda två var parningsmogna. Det blev en förvånansvärt stor ökning av andelen honor 
mellan 2016 och 2017, från 48 % 2016 till 71 % 2017. I fjolårets rapport förutspåddes att 
med den höga andel honor och att samtliga var parningsmogna borde det ge en stor 
föryngring 2018. Detta vet vi förstås ännu inte men det är anmärkningsvärt att nedgången 
är så omfattande. 2016 var endast 2 % av kräftorna vid länk 1 >100 mm, 2017 var siffran 8 
% dvs en svag ökning, 2018 var samma siffra 40 % men återigen, det baseras på endast 5 
signalkräftor. 2 av 5 kräftor bar tecken på ”pestfläckar” viket gav siffran 40 %, vilket är 
anmärkningsvärt högt jmf, med tidigare år. 2019 bör dock generera större kräftor eftersom 
det är så få kräftor och därmed liten konkurrens under 2019. Den kraftiga nedgången beror 
inte på ett intensivt fiske, utan det är andra orsaker som är oklara. Att det varma sommaren 
2018 kan vara en anledning, motsägs av att det var extremt goda (11,2 mg/l) 
syrgasförhållanden på botten vid 24 m djup.  
 
Tabell 3. Tabellen redovisar fångsterna vid länk 1 som medelfångsten (f/a) per mjärde under perioden 2005 – 2018. 
Se karta 1 för länkens placering. Obs vid provfisket 2016 och 2017 var en mjärde trasig vilket medförde till att 
resultatet beräknas utifrån 4 mjärdar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

år antal 
kräftor 

f/a längd-
intervall 

(mm) 

medel-
längd 
(mm) 

andel 
honor 

(%) 

andel 
hanar 

(%) 

andel 
parningsmogna 

honor (%) 

”Pest-
fläckar” 

(%) 

2005 14 2,8 - - - - - - 

2006 47 9,4 - - - - - - 

2007 83 16,6 - - - - - - 

2008 69 13,8 80–113 90,8 49 51 68 1 

2009 84 16,8 77–112 87,1 52 48 61 11 

2010 - - - - - - - - 

2011 73 14,6 68–102 85 48 52 51 5 

2012 45 9 60–105 84,4 69 31 26 7 

2013 76 15,2 71–102 86,7 59 41 78 8 

2014 44 8,8 65–109 84,9 66 34 28 20 

2015 53 10,6 76–106 86,5 53 47 68 2 

2016 84 21,0 77–105 89,1 48 52 98 0 

2017 84 21,0 78–104 91,4 71 29 99 5 

2018 5 1 78 - 101 92,8 40 60 86 40 
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Figur 4. Figuren visar längdutveckling för minsta- och maxlängden samt medelvärdet vid länk 1 för perioden 2008 – 
2018, obs 2018 utgör endast 5 signalkräftor underlag för uträkningarna. 

 

Figur 5. Figuren visar variationen under 2005 - 2018 i medelantalet kräftor per mjärde och natt (f/a) för länk 1. Obs 

siffror för 2010 saknas. 
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RESULTAT LÄNK 1 – 12 
Länkarna 2 - 9 har placerats på samma lokaler under flera år, se tabell 4. 2014, 2016 och 
2017 provfiskades inte alla länkar pga av olika omständigheter. Se karta 2 för alla 12 länkars 
placering. Länk 5 har t.ex. provfiskats sedan 2008. Länk 3 och 5 placeras från strandkanten 
och 50 m utåt, de täcker djupare delar av sjön och har provfiskats sedan 2010 resp. 2008.  
 
Samtliga länkar uppvisar låga tätheter mot vad som var förväntat, tyvärr kan man inte 
jämföra länkarna 7 – 12 på ett önskvärt sätt eftersom de inte provfiskades 2017 och 2016. 
Med stor sannolikhet var det höga tätheter i dessa, under denna period. De länkar som har 
de kraftigaste nedgångarna är 1, 2 och 12. Vad har hänt vid dessa lokaler? Länkarna 1 och 2 
har haft signalkräftor sedan före 2015 ca 14 år eller mer. Medan länk 12 har endast haft 
signalkräftor sedan 2011 dvs i 7 år.  
 
Tabell 4. Länkar som placerats på samma lokaler under flera år med syftet att följa beståndsutvecklingen, se karta 2 för 
länkarnas placering Tabellen visar årtal som resp. länk provfiskats samt medelfångsten (f/a) per mjärde för resp. länk. 
Varje länk har fem mjärdar.  Obs, 2016 hade länk 1, 2 och 3 1 mjärde vardera som var trasig eller hade öppen gavel 
vilket medförde att endast 4 mjärdar beräknades i resultaten. 
 

år Länk 
1 

Länk 
2 

Länk 
3 

Länk 
4 

Länk 
5 

Länk 
6 

Länk 
7 

Länk 
8 

Länk 
9 

Länk 
10 

Länk 
11 

Länk 
12 

2005 2,8 - - - - - - - - - - - 
2006 9,4 5,8 - - - - - - - - - - 
2007 16,6 - - - - - - - - - - - 
2008 13,8 - - - 0 - - - - - - - 
2009 16,8 - - 2,6 1,6 0,2 0,8 - - - - - 
2010 - 12,6 6,4 6,8 6,8 2,2 2,0 1,2 0,2 - - - 
2011 14,6 12,0 5,0 6,0 11,6 4,8 5,2 0,6 1,0 1,0 1,0 0,4 
2012 9,0 9,0 20,0 14,2  21,6 19,0 14,0 11,0 6,8 3,2 5,4 2,0 
2013 15,2 12,0 10,8 7,0 19,2 16,8 6,8 6,8 11,0 8,4 8,6 5,4 
2014 8,8 9,8 10,4 14,4 18,0 - - - - - - 9,2 
2015 10,6 10,8 10,0 10,8 9,4 6,8 3,6 4,8 5,0 13,6 9,0 7,4 
2016 21,0 21,5 16,3 14,2 14,6 14,8 - - - - - - 
2017 21,0 14,8 10,2 12,8 11,6 - - - - - - - 
2018 1 0,8 4,8 6,8 3,2 5,4 4,0 4,4 5,0 3,8 3,2 0,4 
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SYRGASPROFIL 
Nordöst om Björnön gjordes en syrgasprofil vid ett djup om 24 m. Syrgasprofilen visade på 
mycket bra förhållanden från ytan till botten. Vid botten uppmättes imponerande 11,2 mg/l, se 
figur nedan, vilket är mycket bra för kräftor.  
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