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Informationsskrift – Flodkräftan i Stävresjön 

Under närmare tio år har Stävresjöns fiskevårdsområdesförening aktivt arbetat för att bevara 

och utveckla vår svenska flodkräfta. Det har utgjorts av många skilda insatser och omfattande 

praktiska åtgärder genom åren. Under både vinter- och sommarhalvåret har detta omfattande 

arbete genomförts på stränder med snö och på isar i kyla, med båt och andra farkoster i både 

sol och regn. Vi har skapat en intresserad nationell Referensgrupp med både omfattande 

teoretiska och praktiska kunskaper som utgjort ett värdefullt stöd i detta sammanhang. Vi har 

dessutom genomfört flera väldokumenterade heldagsseminarier med föreläsare från hela 

landet.Vi har rönt uppskattning från skilda håll i vårt avlånga land och det massmediala 

intresset har dessutom varit omfattande.  

I den Informationsskrift som bifogas har vi sammanställt vårt arbete och det utgör en 

värdefull grund för det fortsatta åtgärdena vid Stävresjön. 

Många av de kartor och tabeller som utarbetats återfinns inte i denna skrift. Dessa utgör vårt 

interna underlag för att dokumentera och säkra genomförda insatser för det fortsatta arbetet 

för oss vid Stävresjön och för kommande generationer. 

Vi vill framföra ett tack till landshövding Minoo Akhtarzand som medverkade på vårt senaste 

seminarium och de föreläsare samt vår nationella Referensgrupp som genom åren bidragit till 

mycket uppskattade seminarier. Ett särskilt tack till Lennart Edsman vid SLU Aqua och Rolf 

Gydemo, Fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen Gotland samt vår framstående odlare av 

flodkräfta Bo Andersson, Heby Kräftan. Samtliga har följt vårt arbete och medverkat genom 

åren. För alla kartor, hantering av bilder, skyltar, layoutarbete samt originalframställning av 

folders i många sammanhang och bifogade Informationsskrift, ett tack till Tommy Olsson, 

Grafisk Design vid Arkitektkopia. Sist men inte minst ett tack till vår projektledare och 

flodkräftexpert som varit med under hela denna resa, Tomas Jansson, Kräftmannen AB. 

Med denna bakgrund vill vi tillönska er en intressant läsning både kring våra omfattande 

traditioner förknippade med flodkräftan och kräftfisket i våra trakter och hur vi genom idogt 

arbete vill bevara och utveckla den numera rödlistade och Akut hotade svenska flodkräftan. 

Med bästa hälsningar 

Anders Fläcke 
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