
Kräftskötselområdet Ryggen
Flodkräftan (Astacus astacus) är den enda sötvattensle-
vande 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 tillbaka-
gången är flodkräftan klassad som Akut Hotad (CR) sedan 
2010 i den nationella rödlistan för hotade djurarter.
  Ryggens fvo har med berörda fiskerättsägare och ortsbor 
gått samman och bildat ”Kräftskötselområdet Ryggen” 
för att gemensamt bevara och att förbättra de bestånd av 
flodkräftan som finns i fiskvårdsområdets vatten. Syftet är 
att utveckla och bevara flodkräftbestånden och skapa en 
uppskattad kräftfiskepremiär som skall locka ut ortsborna 
och fiskerättsägarna till att fiska på sina flodkräftor och att 
premiären skall bli en återkommande och efterlängtad tra-
dition. Denna information om ”Kräftskötselområdet Ryg-
gen” är unik och speciellt framtagen för Ryggens fvo och är 
en kortfattad version. En mer detaljerad förvaltningsplan 
finns att ladda ned via www.astacus.org under fliken ”Bil-
dade kräftskötselområden i Dalarna”.  Framtagandet av 
skötselplanen är finansierat av Länsstyrelsen i Dalarna.

Vad är ett kräftskötselområde med tillhörande  
förvaltningsplan?
Att bilda ett kräftskötselområde med tillhörande för-
valtningsplan är ett arbetssätt för att tillsammans med 
fiskerättsägare, fvof, ortsbor, fiskare, myndigheter 
mm att aktivt arbete med bevara och utveckla sitt eget 
lokala flodkräftbestånd. Kräftskötselområdet är ett 
specifikt utpekat område där flodkräftor förekommer 
och har mycket goda förutsättningar för ett framtida 
kräftfiske. 

Målsättning för Kräftskötselområdet Ryggen är 
bland annat att: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta 1. Avgränsningen för ”Kräftskötselområdet Ryggen” utgör densamma som för Ryggens fvof. Rödmarkering vid Holmsjön, 
Djuptjärn, Stora Lönnvattnet och Edsken markerar förekomst av signalkräftor. Senast en signalkräfta påvisades i Djuptjärn var 
2004-2005.

•	 Förhindra att illegal utplantering av den pestbä-
rande signalkräftan sker inom Ryggens fvo och i 
angränsande vatten

•	 Hindra spridning av kräftpest till området. Detta 
skall framförallt ske via informationsinsatser för 
att upplysa fritidshusägare, fiskare, badgäster 
mm inom Ryggens fvof om flodkräftor, kräftpest 
och hur man undviker att sprida kräftpest mel-
lan olika vatten.

•	 Att årligen erbjuda fiskerättsägare och ortsbor 
en kräftpremiär/kräftfiske på ett starkt och håll-
bart bestånd med flodkräftor.
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Åtgärdsplan för vidareutveckling av  
flodkräftbestånden i Ryggens fvo
Under arbetet med framtagande av förvaltningsplanen för 
”Kräftskötselområdet Ryggen” har Ryggens fvof tillsam-
mans med Hushållningssällskapet i Värmland kommit 
fram till ett antal åtgärdsförslag som fvof skall arbete efter 
i	 framtiden.	Nedan	beskrivna	 åtgärder	finns	beskrivna	 i	
förvaltningsplanen. Vissa av åtgärderna i planen kan ge-
nomföras på kort sikt medan några är långsiktiga.

Den fullständiga förvaltningsplanen ”Kräftskötselom-
rådet Ryggen” samt övrig information om kräftor kan ni 
läsa om på www.astacus.org. Information om Ryggens 
fiskvårdsområde	finns	på	www.ryggensfvo.se	

Risken för spridning av kräftpest till  
kräftskötselområdet Ryggen
Den absolut största hotbilden mot flodkräftan i Sverige 
och i Ryggens fvo är människor som olagligen flyt-
tar signalkräftor mellan olika vatten. För vissa är det 
en genomtänkt handling med syftet att skapa sig ett 
eget kräftfiske medan för andra sker utplanteringen 
i oförstånd och att man inte är medveten om konse-
kvenserna. 
  Risken att Ryggen skall drabbas av kräftpest bedöms 
dock som mycket liten. Ryggen är påverkad av mänsk-
lig aktivitet, framförallt från de många fritidshusä-
garna. Detta ökar i sin tur riskerna med spridning av 
kräftpest och illegala utplanteringar av signalkräftor. 
Men att det uppehåller sig eller bor människor i an-
slutning till vattnen utgör samtidigt en resurs i form 
av att man tillsammans kan hålla uppsikt över kräft-
skötselområdet samt att människorna kan utgöra in-
formationsspridare. Det stora engagemang som omgett 
flodkräftorna i Ryggen sedan 1970-talet har medfört att 
alla runt sjön är medvetna om att sjön innehåller den-
na unika art och riskerna med spridning av kräftpest. 
Övriga hotbilder med spridning av kräftpest utgörs av 
fiskutsättningar. 

1. ”Kräftskötselområde Ryggen” skall utgöra en punkt 
i dagordningen vid fvof:s årsmöte.

2. Informationsspridning	om	flodkräftor	och	att	 för-
hindra spridning av kräftpest till Ryggens fvof

3. Bedriva minkjakt inom fvof
4. Utse kräftansvarig inom kräftskötselområdet.
5. Årlig	 inrapportering	 av	 det	 årliga	 kräftfisket	 till	

fvof/kräftansvarig
6. I	samarbete	med	Sportfiskeklubben	för	Holmsjön,	

årligen följa signalkräftans utbredning i Holmsjöns 
utlopp.

7. Provfiske
8. Justering	av	kräftfiskereglerna
9. Utbyggnad järnvägens mötesplats vid Ryggen
10. Enskild biotopvård
11. Utveckla	 flodkräftbestånden	 i	 Vettingsån/Sågån	

som kan användas som ”yngelkammare”
12. Säkerställa	 att	 leveransen	 av	 uttsättningsfisken	

inte innehåller kräftpest
13. Arbeta fram en strategi inför ev. framtida stödut-

plantering/flyttning	av	flodkräftor	inom	kräftsköt-
selområdet.
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