
Skötselområde: Gimmen
Kräftskötselområdet Gimmen, omfattar Gimmen
fvof. Fiskerättsägarna i området har enats om
att bilda ett kräftskötselområde för att återskapa,
bevara och förbättra de bestånd av flodkräftor
(Astacus astacus) som finns/har funnits i områ-
det. Gimmen fvof består huvudsakligen av den
ca 420 ha stora sjön Gimmen, den 4, 4 km långa
Gimån som mynnar i Dalälven samt en handfull
mindre tjärn. Gimmen fvof delas av kommuner-
na Gagnef och Borlänge (karta 1), huvuddelen
ligger i Gagnef kommun. Det förekommer för
närvarande inte flodkräftor i Gimmen eller Gi-
mån efter att en trolig kräftpest slog ut beståndet
2007. Kräftfisket ingår i fvof:s stadgar det bety-
der att fvof avgör när, var hur kräftfisket får
bedrivas. Kräftfiskethar en lång historia i områ-
det och har varit ett viktigt inslag i folkliver un-
der augusti månad. Fisket i Gimmen var vida
känt för sitt goda flodkräftbestånd. Under kräft-
premiären fanns det så många vita korkar på
sjöytan så att man ”kunde gå på dem”. Det finns
en stor önskan i området att återskapa den tidi-
gare så goda flodkräftbestånden. 2007 blev Gim-
men troligen drabbad av kräftpest. Möjligheter-
na att återintroducera flodkräftor i Gimmen och
Gimån är goda och det finns ett stort engage-
mang bland medlemmarna i fvof. Det största ho-
tet mot en framtida återintroduktion är att någon
utsätter Gimmens fvof för ett sabotage i form av
illegal utplantering av signalkräftor.

Närmast kändasignalkräftbestånd
Mindre än två kilometer fågelvägen öster om Gimmen finns
illegalt utplanterade signalkräftor i Övre Valsan. Dessutom
förekommer signalkräftor i Dalälven. Hur nära signalkräftorna
är Gimåns mynning i Dalälven är ännu inte känt. Signalkräftor
kan dock inte av egen kraft nå in i kräftskötselområdet pga att
Gimån har två dammar som utgör definitiva vandringshinder.
Signalkräftor kan endast nå Gimmen med hjälp av människan.
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et Risken för spridning av kräftpest till skötselområdet

Den största risken för spridning av kräftpest till Gimmen är via
illegal utplantering av signalkräftor. Med den rikliga tillgången
på fritidshus som finns i anslutning till sjön ökar riskerna att
detta sker. Erfarenheterna visar att just illegala utplanteringar i
stor utsträckning sker i anslutning till fritidshus. Man vill helt
enkelt skapa sig ett eget kräftfiske i anslutning till sin stuga
eller brygga. Tyvärr vet dessa personer inte vilka konsekven-
ser detta medför.
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Målsättningen för skötselområdet Gimmen är att:

· Återskapa/förbättra de goda och fiskbara
 flodkräftbestånd.
· Hindra illegala utplanteringar av signalkräftor
 (Pacifastacus leniusculus).
· Hindra spridning av kräftpest (Aphanomyces astaci).
· Informationsspridning om kräftor och spridning av
 kräftpest.
· Utarbeta en tydlig strategi i samband med
  fiskutsättningar. Den fiskodlare som levererar
  uttsättningsfisken måste kunna garantera att det inte
  förekommer signalkräftor eller kräftpest i anslutning
  till dennes fiskodling.
· Ha en stabil reglering med minimal påverkan på
  vattenfluktuationer i Gimmen.
· En stabil vattenföring i Gimån möjliggör en
  ev. återintroduktion i de övre delarna av Gimån som
  har mycket fina biotoper för flodkräftor.
· Det skall finnas tillräckligt med bon och gömslen.
· Aktivt sökande om bidrag för återintroducerandet av
  flodkräftor i Gimmen.
· Fortsatt biotopvård
· Provfiske för att säkerställa att det inte förekommer
  signalkräftor i Gimmen.
· Informationsspridning vid angränsande vatten till
 Gimmens fvof med signalkräftor (Valsansystemet) att
 man skall återintroducera flodkräftor i Gimmen för att
 förhindra illegal flyttning av signalkräftor från
 angränsande vatten till Gimmen
· Tillsammans med länsstyrelsen bilda ett
 skyddsområde för flodkräftor.
· Fortsatt Minkjakt.
· Se till att det finns en ”kräftfri” zon nedströms
 dammen vid ”Gimsbärke” i Gimån för att förhindra att
 signalkräftor och flodkräftor på sikt kommer i kontakt
 med varandra. Detta för att förhindra ett tänkbart
 utbrott av kräftpest som kan spridas uppströms i
 systemet.

· Undersöka möjligheten att utnyttja dammar som ligger i
 Gimmens omgivning för odling av flodkräftor. Kräver
 tillstånd av Länsstyrelsen.
· Ha ett samarbete med angränsande fvof för att
 förtydliga om Gimmens fvof ansträngningar om att
 återintroducera flodkräftor samt tydligt markera att
 det är totalt förbjudet att plantera in signalkräftor i
 området.
· Uppgradera Kräftskötselområdets målsättning och
 åtgärder vid behov eller vart 3:e år beroende på
 förutsättningar och möjligheter.
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