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Flodkräftan i Stävresjön
Ett omfattande åtgärdsprogram genomfört under åren 2011–2018 

med stöd av statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt – LONA i samarbete med Sala kommun 
och i samråd med Länsstyrelsen i Västmanlands län för att bevara och 

förbättra flodkräftbeståndet i Stävresjön.
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Omslagsbild sid 1: Stävresjön mot sydväst med 
sjöarna Gussjön och Fläcksjön i bakgrunden.

Skolplansch med flodkräfta
Redan i början av 1890-talet utgav Nordstedt & Söner de första skolplanscherna för skolor i Sverige.
Det var utvecklingen av tryckeritekniken som gjorde det möjligt att trycka de stora skolplanscherna. 
Efter en tid infördes ett standardmått 70 x 100 centimeter.
Skolplanscherna var som mest populära och användes i skolundervisningen från 1920-talet och fram till 
1960-talet. Man törs påstå att dessa planscher nu upplever en renässans.  För några år sedan kunde man köpa 
dessa för någon tia. Nu handlar det om hundralappar och vissa fall om tusentals kronor.
 
Det finns en handfull 
olika motiv på flodkräfta 
på dessa skolplanscher. 
Denna handlar om 
Djur anatomi II, det vill 
säga lite mer avance-
rat med en redaktion 
bestående av Fil dr Joh. 
Wintzell. (Tidstypiskt att 
sätta punkt i stället för 
att skriva ut förnamnet). 
Den är tryckt vid 
Bröderna Lagerström, 
Offset och saknar både 
årtal och ort. 
Levererad av Svenska 
Skolmaterielförlaget – 
Gunnar Saietz A-B 
(skall vara AB), 
Stockholm.

Det fanns med all 
säkerhet ett tiotal olika 
skolplanscher med 
flodkräfta som visades 
för eleverna på skolorna 
i hela landet.
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Förord
Den svenska flodkräftan bedöms idag vara Akut hotad enligt  
ArtDatabankens rödlista med hotade arter. 

Kräftförekomsten i Västmanland har tidigare varit omfattande.  
Västmanland var det landskap efter Småland där det fiskades mest kräf-
tor genom åren. Närheten till huvudstaden Stockholm gjorde att det var 
ett värdefullt tillskott i inkomsterna från gården för alla fiskevattenägare. 
Kräftorna från Västerfärnebo och Stävresjön levererades till den välrenom-
merade Elsa Elmqvist fiskaffär i Östermalmshallen och till hovet vid Stock-
holms Slott. När kräftpesten i början av 1900-talet bredde ut sig allt mer 
försvann den svenska flodkräftan från allt fler vattendrag och sjöar även 
i vårt län. Därför är det angeläget att stoppa denna utveckling och skapa 
möjligheter att bevara och utveckla beståndet av flodkräfta. 

Stävresjön i Sala kommun är en av Västmanlands sista flodkräft sjöar.  
Kräftskötselområdet Stävresjön bildades som en del av ett lokalt natur-
vårdsprojekt (LONA). Det huvudsakliga syftet med projektet var att bevara 
och utveckla den stam av flodkräftor som ännu finns kvar i Stävresjön. 

Ett bra exempel på insatser som gjorts inom LONA-projektet för Stävresjön 
och som bidragit till ökad kunskap om flodkräftan är genomförande av  
seminarier där landets forskningsexpertis och andra aktörer med erfaren-
het av flodkräfta medverkat. 

Det första nationella åtgärdsprogrammet för flodkräfta kom år 1998.  
Under 2009 inleddes konkreta diskussioner tillsammans med Sala kom-
mun och Länsstyrelsens Västmanlands fiskerikonsulent och ett handfast 
program växte fram för att bevara och utveckla flodkräftan i Stävresjön.  
Då hade redan olika insatser genomförts under åren men arbetet intensi-
fierades tillsammans med utom stående expertis.

År 2010 utarbetade Länsstyrelsen i Västmanland en förvaltningsplan för 
flodkräfta utifrån åtgärdsprogrammets riktlinjer. År 2017 gjordes en upp-
datering av förvaltningsplanen som nu är godkänd av Havs- och vatten-
myndigheten. I Västmanland har främst statligt finansierade bidrag som 
fiskevårdsmedel, medel för biologisk återställning i kalkade vatten eller 
lokala naturvårdssatsningar (LONA) använts för bevarandeåtgärder för 
flodkräfta.

Det är med anledning av ovan som det är angeläget att vända utvecklingen. 
Vid ett av de seminarier som av Stävresjöns fiskevårdsområdesförening 
genomfördes under 2018, där jag hade förmånen att medverka, fick jag 
information om och bevis på Stävresjöns fiskevårdsområdesförening enga-
gemang, intresse och de aktiviteter de genom åren medverkat i. Ett engage-
mang och intresse som föreningen delar med Länsstyrelsen i Västmanland. 

Västerås slott den15 december 2018

Minoo Akhtarzand
Landshövding i Västmanlands län
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Bakgrund   
Kräftskötselområdet Stävresjön bildades som en inle-
dande del av ett första LONA-projekt – Statligt bidrag 
till lokala naturvårdsprojekt – med avsikt att ta fram ett 
åtgärdsprogram för att bevara och utveckla den stam 
av flodkräftor som ännu finns i Stävresjön. Stävresjön 
ligger mellan Sala och Norberg i Sala kommun i norra 
delen av Västmanland. Detta omfattande arbete inled-
des under 2009 med en värdefull helhetsbild avseende 
flodkräftan och dess betingelser vid ett seminarium i 
Karlstad som arrangerades av Hushållningssällskapet i 
Värmland. 

 Det genomförda åtgärdsprogrammen för åren 
2011-2018 redovisas i denna Informationsskrift. In-
satserna har genomförts med stöd från Sala kommun 
och Länsstyrelsen i Västmanlands län samt Havs- och 
Vattenmyndigheten. Tomas Jansson, Kräftmannen AB, 
tidigare verksam vid Hushållningssällskapet i Värmland 
har varit projektledare och från Stävresjöns Fiskevårds-
områdesförening har Anders Fläcke svarat för samord-
ning och genomförande samt medverkat i framtagning 
av denna Informationsskrift. Ett värdefullt samarbete 
inleddes i ett tidigt skede med Lennart Edsman, SLU 
Aqua, Sötvatten laboratoriet vid Drottningholm. 

 I samband med framtagning av Förslag till åtgärds-
program 2011-2014 och genomförandet fram till och 

med 2018 arrangerades tre heldags seminarier i Gull-
valla Bygdegård. Vid dessa seminarier medverkade 
landets samlade expertis kring forskning samt aktörer 
med praktisk erfarenhet kring flodkräfta med stort 
engagemang. Med detta som plattform bildades en 
nationell Referensgrupp för projektet med bland andra 
föreläsarna vid seminarierna. Denna har utgjort en vär-
defull resursgrupp och har varit ett mycket viktigt stöd i 
projektets fortsatta arbete.

 Det hittills etappvis genomförda åtgärdsprogrammet 
för Stävresjön som nu redovisas fram till och med 2018 
i denna Informationsskrift bygger på ett omfattande 
arbete med bidrag från olika källor. Många värdefulla 
synpunkter har inhämtats från den samlade nationella 
Referensgruppen med forskningskompetensen, erfaren-
heter från andra personer som arbetar med flodkräftor, 
skilda undersökningar och flera omfattande seminarier 
som genomförts med deltagare från hela länet.

 Föreliggande Informationsskrift har tryckts i 500 
exemplar och kommer inledningsvis att distribueras till 
150 hushåll runt Stävresjön. Den kommer att delges Re-
ferensgruppen och några av de som särskilt intresserat 
sig för arbetet med flodkräfta vid Stävresjön. Flera in-
formationsmöten kommer att genomföras med skriften 
som dokumentation.

Den svenska flodkräftan och dess historik 
Långt in på 1700-talet menade man att kräftorna till-
hörde insekterna vilket även Carl von Linné ansåg. Han 
påstår i sin ”Fauna svecia” att kräftan funnits i landet 
sedan Johan III:s tid. Andra anser att någon av vasa-
konungarna Gustav Vasa eller Karl IX lät införa kräftan. 
Redan år 1504 omnämndes det i skrift att man åt kräftor 
i Sverige.
 Det fanns god tillgång på kräftor i Västmanland redan 
i slutet av 1800-talet. Enbart i fyra län, inklusive Väst-
manland, tilläts fiske under hela året utom i maj, juni 
och juli månader. Västmanlands och Kopparbergs län, 
dvs. Dalarna, tillhörde de län där man fick fiska under 
våren. Det kan tolkas så att Västmanland tillhörde de 
mest kräftrika trakterna tillsammans med sjön Hjälma-
ren i Örebro län.
 I boken ”Historia om de nordiska folken”, som skrevs 
1555 av Sveriges siste katolske ärkebiskop Olaus Magnus 
när han var i landsflykt i Italien, kan man läsa om räven 
som fångar kräftor med svansen. Vid kräftfisket fanns 
många vidskepliga föreställningar. I Fjärdhundra i 
Uppland, inte långt från Västerfärnebo, måste man alltid 
släppa tillbaka den första kräftan för annars blev det 
ingen lyckad fångst. I Västergötland gav man småkräf-
tor till svinen. Fick de levande kräftor före midsommar 
skulle ingen nöd gå på dem. Enligt antikens uppfattning 
åt vildsvinen kräftor för att bota sig mot bett. Och både 
vildsvin och vargar har vi i Västerfärnebo. Hade man 
kräftor i en vagn måste man vara på sin vakt, så att inte 

svinen sprang under vagnen för då skulle kräftorna dö 
enligt en uppteckning i vår grannsocken Möklinta i 
Västmanland.
 Johan III var den förste i Sverige som visade ett starkt 
intresse för kräftodling och han lät införa karpar och 
kräftor från Tyskland som han hade i vallgraven vid Kal-
mar slott. Hur dessa kräftor anrättades får vi veta första 
gången 8 februari 1623 då Gustav II Adolf bjöd på fyllda 
kräftor vid en supé för sändebudet från Mecklenburg på 
Strömsholms Slott.
 Det fanns redan år 1881 stadgar för kräftfångst. 
”Stadgar för fångst samt försäljning af kräftor hvilka i 
Länstrycket intygas och i samtliga Länets kyrkor skola 
uppläsas”.
 I den välkända kokboken ”Hjelpreda i Hushållning-
en för Unga Fruentimmer”, skriven av Cajsa Warg år 
1755, finns flera recept på kräftsoppor. I kokboken ”Den 
svenska kocken”, som utkom år 1837 i Uppsala, rekom-
menderas dill till kräftkokningen.
 Det är förmodligen första gången denna kryddväxt 
nämns. Tidigare använde man vatten samt ättika och 
garnerade med persilja.
 Under 1897 utkom en omfattande bok om kräftan 
och om odling ”Kräftan och dess odling” av doktor W. 
Dröschel översatt till svenska av C. Cederström. Den re-
dogör ingående om kräftans skalömsning, tillväxt samt 
odling i dammar. I denna bok finns ingående beskrivet 
hur jordarter påverkar möjligheterna att framgångsrikt 
odla i dammar. Det bör noteras att redan i slutet av 



6

1800-talet var man helt på det klara över betydelsen av 
gömslen och möjligheter för kräftan att bygga bon samt 
kräftans beroende av tillräcklig syrehalt i vattnet. Den är 
även en kokbok för kräftan i matkonsten. Där finns hela 
44 olika ”rätter” på kräfta beskrivet. Ett exempel är ragu 
på kyckling och kräfta.
 Bergslagen har sedan långt tillbaka haft gott rykte 
att ge goda fångster. I de små insjöarna i norra Väst-
manland och södra Dalarna kunde man in på mitten 
av 1900-talet fånga jättekräftor. I Västmanland förekom 
flodkräftor i de flesta åar och bäckar. Hedströmmen 
drabbades tidigt av kräftpest. Intresset för kräftor gjorde 
att man köpte för inplantering.
 En bergsman vid Stora Kopparberg, assessorn i 
Bergskollegium J.O. Silfverström, önskade redan 1684 
kräftor på sitt bord men det fanns inte närmare än vid 
Stävresjön. Ett parti anskaffades därifrån och utsattes 
i en fiskdamm vid hans egendom Hyttnäs i Sundborn. 
En översvämning av Sundbornsån gjorde att kräftorna 
spred ut sig till Österdalarnas vattendrag. Denna episod 
har vi vid Stäfre fått höra av de äldre många gånger. Och 
kanske är det kräftor från Stävresjön som Carl Larsson 
har på sitt konstverk vid kräftpremiären vid Lilla Hytt-
näs i Sundborn.
 Ett mycket välkänt konstverk är Carl Larssons ”Kräft-
fångst”, som visar kräftfisket där hela familjen vid gården 
Hyttnäs i Sundborn deltar. Originalet finns på National-
museum i Stockholm och ingår i serien ”Ett hem” och 
målades mellan 1890 och 1899.

 Kräftpesten var en katastrof för vårt kräftbestånd i 
Sverige. I Europa fanns ingen kräftpest före 1860 då 
plötsligt en epidemi startade i Po i norra Italien, när 
smittade amerikanska kräftor kom till Europa med båtar 
från Amerika. Den förekom i slutet av 1870-talet i västra 
Tyskland och man gör gällande att den kom från östra 
Frankrike 1878. Den spred sig till Polen, Ryssland och 
Finland.
 Till Sverige kom den 1907 från Finland. Närmare
bestämt var detta i augusti då ett parti finska kräftor 
lades i sump vid Slussgraven i Stockholm. Det troliga är 
att pestsmittade kräftor inköptes av någon ångbåt med 
servering och spreds till skilda platser i Mälarens vatten-
område samt Hjälmare kanal. Inom ett år var Hjälmaren 
ödelagd. Det innebar att de mycket omfattande fångster 
som gjorts tidigare tog tvärt slut och förödelsen drog 
med sig många människor i ruin och även självmord.
 Det medförde att vattenområden vid Mälaren och 
Hjälmaren låg illa till eftersom pesten spred sig med 
vattendragen. I början av 1920-talet var pesten utbredd 
till Kolbäcksån, Arbogaån, Närkes Svartå samt Svartån 
i Västmanland nedanför Fläcksjön. Men man kunde 
fiska flodkräftor i delar av Svartån, vid Svanå Bruk och 
Skultuna Bruk.
 Den mest kända kräftteckningen är den som blev 
affisch genom Albert Engströms medverkan i förbuds-
omröstningen 1922. Det var nära att det blev ett rus-
dryckesförbud i Sverige. När rösterna hade räknats 
efter folkomröstningen den 27 augusti 1922 hade 50,8 

Kräftfångst, akvarell, 1897 av Carl Larsson. Ingår i boken Ett hem, publicerad av Albert Bonniers förlag 1899. När Carl Larsson köpte bondgården 
Spadarvet ingick ön Bullerholmen. Då fick också familjen rätt att fiska kräftor vid Lilla Hyttnäs. Traditionen med kräftkalas började vid den tiden då 
nationalromantiken stod på topp. Fram till dess hade kräftor inte serverats kokta och avsvalnande. Redan under 1700-talet fanns många recept med 
kräftor, pastejer, stuvningar eller soppor.
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procent röstat mot ett förbud, det vill säga att 48,8 hade 
röstat för. I pressen kommenterades det hela som: ”Ing-
enting synes vara krångligare för den stora allmänheten 
än att lära sig hur man röstar. Förfarandet var ju det-
samma som vid senaste andrakammarvalet”. I Dagens 
Nyheters ledare den 29 augusti 1922 kunde man läsa:
”Den seger för sunt förnuft som vunnits i strid mot en 
starrblind fanatism, ledd av politisk maktlystnad
och självrättfärdig sekterism, är en seger som förpliktar”.

 Målet var en ”verklig folknykterhet som gör till 
och med varje tanke på förbud överflödig”. Att Albert 
Engström (1869–1940) använde kräftkalaset som före-
vändning var ingen tillfällighet. Långt in på 1930-talet 
annonserades det i veckopress om kräftkalaset som 
jämförbar högtid med Jul, Påsk och Midsommar.
 Enligt Svensk Fiskeri Tidskrift från 1952 var Väst-
manland ett av de kräftrikaste länen i landet. Bergslagen 
har sedan långt tillbaka haft ett gott rykte om att ge goda 
fångster. I de små insjöarna i norra Västmanland och 
södra Dalarna kunde man in på mitten av 1900-talet 
fånga jättekräftor. Det fanns flodkräftor i alla typer av 
vatten. Från sjöar, åar och till små bäckar.
 Det stora kräftintresset i Sverige medförde att röster 
höjdes för att hitta en kräfta med syfte att ersätta flod-
kräftan i de vatten som drabbats av kräftpest. Detta gav 
upphov till en mängd myter som florerat runt bland all-
mänheten och som bidragit till illegala utplanteringar av 
signalkräftor i tron att det inte går att bevara flodkräftor 
eller återinplantera flodkräftan efter ett pestutbrott.
 Signalkräftor infördes till Sverige och under somma-
ren 1960 kom femtiosex levande kräftor från Kalifornien 
med flyg till Arlanda. Det var en officiell gåva till Sverige 
mot bakgrund av att man länge sökt efter en kräftsort 
som var motståndskraftig mot kräftpesten. De kom 
först till Sötvattenlaboratoriet vid Drottningholm och 
planterarades sedan ut i en liten sjö på Värmdölandet. 
Det visade sig att de bar på smittan och det innebar att 
det blev slutet för alla flodkräftor som befann sig i vatten 
där signalkräfta planterades ut. Under 1988 utfärdade 
Fiskeriverket och Naturvårdsverket åtgärdsprogram för 
hur flodkräftan skulle skyddas och bevaras. I de vatten-
drag och sjöar där signalkräftan inte finns är det sedan 
dess förbjudet att plantera ut den.

Propagandaaffisch av Albert Engström, representerande nej-
sidan, i samband med folkomröstningen om rusdrycker år 1922.

Olika typer av fångstburar för kräftor genom åren. Äldre burar till vänster och nyare kräftmjärdar till höger. Foto: Bengt-Elis Pettersson.
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 Fångsterna och försäljningen av kräftor i Västerfärne-
bo under många årtionden gav betydande extrainkom-
ster för många. Det inhandlades nya traktorer, TV-appa-
rater, bilar och resor gjordes för dessa pengar som man 
”fick behålla”.
 Under 1973 placerades en elspärr i Svartån vid 
Hörnsjöfors för att stoppa kräftpesten söderifrån upp i 
Hörendesjön. Men kräftpesten trängde dock igenom un-
der 1992 och nu finns signalkräftor i Hörendesjön. Men 
många tror att det var illegal utsättning av signalkräfta 
som gjorde att flodkräftan försvann.
 Vid kräftpremiären under augusti 1992 var flodkräf-
torna borta i Hörendesjön. Sedan några år tillbaka har 
man istället erhållit fångster av signalkräfta. Några tror 
att denna utsättning gjordes tidigare och att flodkräftan 
därmed försvann. Signalkräftan har snabbt brett ut sig 
nedströms i Svartån och söder om Svanå fås allt rikliga-
re fångster på senare år. Att kräftpesten utgjorde ett stort 
problem blev alltmer omvittnat. De omfattande kräft-
fångsterna runt om i landet i bäckar, åar och sjöar blev 
ett minne blott.
 Vid Sävsjö i Småland bor Bengt-Elis Pettersson, 
som har intresserat sig synnerligen heltäckande kring 
kräftfisket, dess ekonomiska betydelse och traditioner-
na. Han torde vara den i Sverige som verkligen ingående 
har studerat de omfattande traditionerna runt kräftfis-
ket och kräftkalaset med alla tillbehör på ett väldukat 
kräftbord. Han är dessutom en kunnig kräftfiskare och 
specialist på lövträ och inte minst masurbjörk.

 Man kan utan överdrift påstå att de svenska kräft-
traditionerna och kräftpremiären med kräftkalas kunde 
jämföras med högtider som Jul, Påsk och Midsommar.  
I flera veckotidningar under början av 1930-talet 
annon serade man på första omslagssidan inför kräft-
premiären. Några exempel: ”Nu tändas Liljeholmens ljus 
till kräftkalaset”, eller ”Kräftorna kräva denna dryck!” 
med avseende på kaffet Löfbergs Lila. Det ger en tydlig 
bild av vilken stor högtid kräftpremiären utgjorde i form 
av kräftskivan.
 Till kräftkalaset hörde linnedukar med kräftmotiv
även broderade dukar. Servetter och handdukar med 
kräftmotiv. Porslin, uppläggningsfat, ölglas, bränn-
vinsglas, brännvins karaffer och ölöppnare med olika 
kräftmotiv skulle finnas på ett väldukat kräftkalas samt 
självfallet kräftknivar. I sammanhanget bör nämnas en 
familj som genom årtionden använt ett kinesiskt mycket 
stort fat enbart som kräftfat då någon besökare kom 
på att det borde värderas. Fatet såldes senare av famil-
jen genom något auktionshus för närmare en miljon 
kronor!
 Till kräftkalaset finns även numera faktiskt en hel del 
rekvisita att köpa på ICA-butikerna, som under senare 
år haft en hyllavdelning med kräftknivar, kräftservetter, 
papperslyktor och kräfthattar.
 I sammanhanget bör man notera att under 2018 var 
handelns intresse inför kräftpremiären mer påtaglig 
jämfört med tidigare år. Mest framträdande detta år var 
Willys som hade flera hyllor i deras butiker med allt 

Till vänster: Veckotidning med omslagssida och första sida med reklam för Liljeholmens ljus. Till höger:Veckotidning med omslagssida med reklam för 
kaffet Löfbergs Lila inför kräftpremiären. Tidningar från början av 1930-talet hos Bengt-Elis Pettersson.
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som erfordras. Där fanns till och med påsar för kräft-
skalen. Inte minst fanns även ett mycket innehållsrikt 
sånghäfte för kräftskivan. För några år sedan hade även 
ICA ett omfattande sånghäfte. ÖB hade helsidor i deras 
reklamutskick om tillbehör inför kräftpremiären. Även 
IKEA hade uppmärksammat kräftpremiären och det 
fanns en hel del tillbehör inför kräftsäsongen.
 För de som sätter värde på kräftpremiären tar nog 
Norrtäje Bränneri hem priset. De har lanserat ett 
brännvin med Albert Engströms kända teckning inför 
förbudsfrågan 1922 på etiketten. Detta brännvin finns 
med två smaker varav den ena har den traditionstyngda 
bilden med röda inslag på etiketten. Denna vara finns 
på Systembolagets hyllor och sammanfattningsvis bådar 
detta gott för den svenska kräfttraditionen.
 Men den stora högtid som kräftpremiären medförde 
varje år får vi nog inte uppleva framgent. Även med det 
stora matintresset och nya kokböcker till trots, så är 
kunskapen om flodkräfta respektive signal kräfta upp-
seendeväckande låg. Det framgår med all tydlighet i 
många reportage på sensommaren i såväl dagspress som 
veckopress. Allt handlar i många fall enbart om ”svenska 
traditionella kräftor”.
 På nära håll från Västerfärnebo vid Dalälven i Krylbo 
har Erik Axel Karlfeldt (1864–1931) skrivit följande två 
dikter:
Det dukas i lövsalens högvälvda rum
Och lyktorna lysa och kvällen är ljum.
Det susar i dillåkerns mäktiga kronor
Och kräftfaten rågas med romstinna honor.
(Ur ”Dryckesåret”)

Med spön och håvar bullersam
en metarflock drog bort mot ån,
där svarta kräftor skrida fram
på kiselgrus bland vattenstrån.
(Ur ”På älvbrinken”)

Åter ett bevis på kräftfiskets och kräftskivornas stora 
tradition inte minst i våra trakter!
 Den svenska flodkräftan har en lång tradition. Fören-
ingen Västmanlänningarna i Stockholm bildades 1932 
och man åkte i bussar till Västmanland för att delta i 
kräftfisket och på kräftkalas eller kräftskivor. Ur tidning-
en Västmanlänningen kan man läsa följande från början 
av1950-talet:
 ”Kräftkalasen har sina anor i Västmanland, är ett
påstående, sant eller falskt. Skåningarna har sina
gåsamiddagar, norrlänningarna sina surströmmingsmål-
tider, men i Västmanland är det kräftkalaset, som utgör 
stämningsmomentet. En berättigad fråga är vad som är 
roligast; att aväta läckerheterna eller själva fisket med alla 
förberedelser. Många av oss västmanlänningar har starka 
minnen från augustikvällar när vi fiskade och när kräftor-
na avåts på kräftkalasen.
 Kräftorna i våra fiskevatten hade mycket hög kvalitet. 
Detta vittnar det faktum om att Svartåkräftorna i Väster-
färnebo och kräftorna från Stävresjön levererades varje 
år till Kungahuset och till Lisa Elmqvists Fiskaffär AB i 
Östermalmshallen. Albert Lundin, och sonen Sigfrid, vid 
Vangsbron i Västerfärnebo, som var de stora uppköparna 
på trakten, och även de välrenommerade distributörerna, 
erhöll utmärkelsen Kunglig Hovleverantör.”

Kräftservis från AB Rörstrands Porslinsfabrik. Foton: Bengt-Elis Pettersson.
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 Sedan flera år finns signalkräftor i sjöar norr om 
Västerfärnebo och i Svartån söder om Västerfärnebo. 
I dessa sjöar, och i Svartån, har de förökat sig och på 
många platser, som i Åmänningen och sjöar söder om 

Ett riktigt kräftkalas kräver en rejäl dukning. Lusthuset vid Stävresjön. Foto: Per Groth.

Lisa Elmqvist Fisk, Skaldjur, Delikatesser & Restaurang, Östermalmshallen, Stockholm. Foto: Magnus Elgquist.

Norberg, fiskas det signalkräfta. Många menar att de 
blir alltmer anpassade och liknar vår flodkräfta. De blir 
något mjukare i skalen och inte lika hårda att öppna vid 
kräftkalaset. Under många år behövdes en nötknäp-
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pare för att rå på skalet. De blir allt bättre och går inte 
tillnärmelsevis att jämföra med frysta kräftor från Kina 
eller USA.
 Vi bör dock känna till att flodkräfta alltjämt finns i 
många svenska vatten. De odlas även för utsättning vid 
en av landets mest framstående kräftodlare i grannkom-
munen Heby. Många vill gärna få fram flodkräftor i egna 
dammar, sjöar eller vattendrag eftersom de är i en klass 
för sig.
 Lisa Elmqvists fiskaffär i Östermalmshallen i Stock-
holm, som nu drivs av fjärde generationen, är Sveriges 
äldsta och största fiskaffär. De säljer både svenska flod-
kräftor och signalkräftor. De kunder som är intresserade 
av att bjuda till ett riktigt kräftkalas efterfrågar flodkräf-
tor därför att man anser att signalkräftor inte på långt 
när kan mäta sig med flodkräftor.
 

 Numera hör man ofta talas om svenska kräftor och 
inför den traditionsrika kräftpremiären kan man även 
läsa i många tidningar om de svenska kräftorna. 
 Här ska framhållas att i Sverige finns det Flodkräf-
tor och Signalkräftor. Signalkräftorna bär som regel 
på kräftpest och kan därför sprida kräftpest. Om en 
signalkräfta sätts ut i ett vatten med flodkräfta dröjer 
det inte många dagar förens detta vatten är smittat och 
flodkräftan är därmed förlorad för alltid. 
 Sammantaget ska vi dock vara tacksamma att vi har 
kräftor i våra svenska vatten. Vi importerar kräftor av 
varierande smak och kvalitet för närmare 450 miljoner 
kronor varje år. Det finns därför anledning att förvalta 
båda dessa kräftarter i våra svenska vatten på bästa sätt.

Flodkräftan – en hotad art (text och bild: SLU)

Flodkräftan är den enda sötvattenlevande storkräfta 
som förekommer naturligt i Sverige. Den invandrade till 
Skandinavien för drygt 10 000 år sedan. Arten är nattak-
tiv, bottenlevande samt allätare och förekommer i sjöar 
och rinnande vatten i större delen av landet nedanför 
fjällkedjan. Den trivs i strandzonen i områden med fasta 
bottnar där skyddsmöjligheterna är goda eller där den 
kan gräva egna hålor.
 I Sverige går traditionen att äta och fiska kräftor 
tillbaka till 1500-talet, men den spred sig till den breda 
allmänheten först från slutet av 1800-talet. Idag finns 
knappt 1 000 kända bestånd i landet, som på många 
håll ger möjlighet till ett aktivt och givande kräftfiske. 
Bestånden av flodkräfta har dock minskat kraftigt i 
landet under 1900-talet, främst på grund av sjukdomen 
kräftpest, smittspridning från signalkräftan, försurning, 
utsläpp, föroreningar och vattenreglering. Man räknar 
med att så mycket som 97 % av bestånden slagits ut 
under de senaste hundra åren.

Flodkräftan – värd att värna
Sedan 1998 finns ett åtgärdsprogram för flodkräftan. Då
antalet bestånd har minskat så kraftigt är arten sedan 
år 2010 klassad som Akut hotad på ArtDatabankens 
rödlista.
 Flodkräftan har ett högt värde, socialt, kulturellt, bio-
logiskt och ekonomiskt. På många håll i landet arbetar 
man nu med att förstärka flodkräftbestånden genom 
att kalka, skapa skyddsområden, plantera ut flodkräfta 
och arbeta med kräftfiskevård. Vatten med flodkräfta 
prioriteras och det finns ekonomiskt stöd för kalkning, 
återutsättningar och fiskevårdsåtgärder som gynnar 
flodkräftbestånd.

Signalkräftan – en invasiv art (text och bild: SLU)

Signalkräftan kommer från Nordamerika och arten har 
sedan slutet av 1960-talet introducerats i många vatten 
i södra Sverige där flodkräftan slagits ut av kräftpest. 
Signalkräftan är mera motståndskraftig mot kräftpest 
men bär på sjukdomen. Om signalkräftan stressas kan 
den också drabbas av akut kräftpest och dö. Med sig-
nalkräftor i ett vatten permanentas kräftpesten. Genom 
utsättningarna av signalkräfta, som i dagsläget alltid är 
olagliga, har spridningen av kräftpest och utslagningen 
av flodkräftbestånd ökat fyrfaldigt i Sverige.
 Norra Svealand och Norrland har kärvare klimat, 
och signalkräftans förmåga till etablering och förökning 
är sämre än flodkräftans ju längre norrut i landet man 
kommer. Oddsen för ett bra signalkräftfiske blir sämre. 
Resultatet av de illegala utsättningarna i den här delen 
av landet blir bara förstörda möjligheter för ett framtida 
kräftfiske.
 På grund av sina negativa effekter klassas signalkräf-
tan som en invasiv art genom en EU-förordning som 
trädde i kraft 2016. Förordninen är till för att stoppa de 
skadliga effekterna av främmande arter på djur, natur, 
människa och ekonomi. All utsättning och odling av 
signalkräfta är därför förbjuden!
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De legalt utsatta bestånden av signalkräfta finns främst 
i södra och östra Sverige upp till Dalälven. Det finns 
även några bestånd på Öland och i Norrland, men 
mål  sättningen är att dessa områden ska hållas fria från 
signalkräfta.

Kräftpest – vad är det? (text och bild: SLU)

Kräftpesten är en parasitisk svampsjukdom som kom-
mer från Nordamerika. Sjukdomen överförs mellan 
kräftor med sporer som sprids i vattnet. Den förekom-
mer naturligt hos nordamerikanska kräftor, som därige-
nom utvecklat en hög motståndskraft mot pesten.
 Kräftpesten kom till Sverige 1907 med importera-
de matkräftor. I början slogs bestånden i Mälaren och 
Hjälmaren ut, och sen spred sig sjukdomen över södra 
Sverige. Flodkräftor som smittats av kräftpest dör oftast 
inom några veckor. Den stam av kräftpest som infördes 
i landet av signalkräfta är mer aggresiv än den gamla 
stammen.
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 Nu sprids kräftpesten i Sverige via signalkräftan. Sjuk-
domen sprids främst genom transport av signalkräftor 
– som alltid är bärare av sjukdomen – och smittade flod-
kräftor. Smittan sprids också genom att kräftdelar följer 
med kräftburar och att sporer följer med vatten, båtar, 
redskap och fisk som flyttas. Ju större mängd vatten som 
flyttas, desto större smittrisk.
 Utanför kräftan överlever sporerna maximalt några 
veckor i vatten. Sporerna är mycket känsliga för uttork-
ning, och också för höga och låga temperaturer.

Så räddar du flodkräftan – och fisket! (text: SLU)

Genom att du följer de regler som finns för hantering av 
kräftor, redskap och smittat vatten, ökar du chanserna 
för att flodkräftan och fisket efter flodkräfta kan leva 
kvar i Sverige. Du minskar också risken för spridning av 
fisksjukdomar.

Gör så här!
• töm ut allt vatten ur båtar, kanoter, redskap och 
 utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten
• desinficera fiskeredskap, båtar, vadarstövlar och 
 utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten
• använd bara betesfisk från samma vatten som du  
 fiskar i, eller djupfrys betet i minst ett dygn
• förvara levande matkräftor på ett säkert sätt, kräftor 
 är bra på att rymma och kan då sprida sjukdomar
• tänk på att signalkräftor som fångats skall kokas och  
 ätas och absolut inte sättas ut
• anmäl till länsstyrelsen om du fångar eller observerar  
 kräftor som du misstänker är sjuka
• kolla upp vilka kräftor som finns i vattnen nära dig
• kontakta fiskefunktionen på din länsstyrelse för 
 information om situationen för flodkräftan

Det är olagligt att...
• sätta ut och odla signalkräfta
• sätta ut eller flytta fisk och kräftor från ett vatten till  
 ett annat utan tillstånd från länsstyrelsen
• flytta kräftfiskeredskap mellan olika vatten utan att  
 först desinficera dem
• förvara, beta med eller kasta kräftor, eller delar av  
 kräftor, i annat vatten än det där de fångats

• rengöra eller kasta emballage som använts för 
 förvaring av kräftor i ett annat vatten
• flytta fiskeredskap, båtar, vadarstövlar och utrustning  
 in i ett skyddsområde för flodkräfta utan att desinfi - 
 cera dem
• föra in levande sötvattenskräftor från utlandet, 
 samt förvara eller transportera levande utländska  
 sötvattenskräftor i Sverige.

KRÄFTPESTEN (text och bild: SLU)

Signalkräftan skyddar sig mot pesten
Amerikanska kräftarter, som signalkräftan, har ett 
snabbare immunförsvar. De kan kapsla in pestens 
svamptrådar i skalet med melanin för att skydda sig. 
Men svampen lever ändå vidare och sprider sporer. 
Signalkräftan fungerar därför som värd och är kroniskt 
infekterad.

Signalkräftan kan också dö!
Infektionen syns ibland som mörka fläckar. Men ofta är 
angreppen mikroskopiska och syns inte. Om signalkräf-
tor blir stressade kan också de dö av kräftpesten.
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Kräftpesten – en parasit (text och bild: SLU)

Kräftpesten är en parasit och klarar sig inte utan levande 
kräftor. När en kräfta dör av pesten frigörs miljontals 
sporer. Utanför kräftan har sporerna kort livslängd.
När sporerna landar på en ny kräfta bildar den svamp-
trådar som försöker växa genom skalet. Då bildas ett 
nätverk av svamptrådar i mjukdelarna. Fruktkroppar 
bildar nya sporer på den döende kräftan.

Pesten sprids
Pesten sprids när levande signalkräftor flyttas. Smittan 
sprids också genom att sporer följer med vatten, båtar, 
redskap och fisk vid förflyttning. Ju större mängd vatten 
som överförs desto större smittrisk. Pesten kan också 
spridas av infekterade flodkräftor innan de dör.

Pesten dödar flodkräftan
Europeiska kräftarter, som flodkräftan, kan inte skyd-
da sig mot kräftpest. Svamptrådarna sprider sig inne i 
kräftans mjukdelar. Det syns sällan utanpå att kräftan är 
smittad. Smittade kräftor dör inom några veckor.

Kräftpestens framfart 
i Europa
• kräftpesten kom till   
 Italien från USA 1860
• kräftpesten kom från   
 Finland till Stockholm 
 i augusti 1907 med en  
 båtlast smittade flod-
 kräftor
• Mälaren och Hjälma-  
 ren drabbades först
• identifieringen av kräft- 
 pesten skedde 1930
• kräftpest - en svamp (Aphanomyces astaci)
• svampen är dödlig för europeiska kräftor
• signalkräftor och andra amerikanska kräftor är 
 alltid  smittbärare
• signalkräftor kan dö av akut kräftpest om de blir 
 stressade
• när vi introducerade signalkräftan på 60-talet fick vi  
 in en ny aggresivare variant av pesten
• spridningen av pesten i Sverige har fyrdubblats i och  
 med introduktionen av signalkräfta.

Flodkräftorna i Stävresjön
Det fanns en stor levande tradition kring det årliga 
kräftfisket i Stävresjön liksom i övriga Västmanland 
under mitten av 1900-talet. Kräftfisket i Stävresjön var 
dock inte så bra i slutet av 1940-talet. Om det berodde 
på dåliga redskap, intresse eller klent kräftbeståndet är 
oklart. Däremot tog fisket fart ordentligt under 1950- 
talet då även cylindermjärden började användas. Under 
1955 fiskades det ”hur mycket som helst” vid Sjöbo och 
i Svartån som rinner genom Västerfärnebo. Fram till 
1959 sålde man kräftor i trälådor först på Fiskartorget 
och sedan vid Bondtorget i Västerås. Det var mycket 
stora mängder som fiskades runt Stävresjön. Om man 
önskade få riktigt stora kräftor skulle man fiska längst 
in i Smedsboviken. Fram till 1960-talet fanns det kräftor 
runt större delen av sjön. Intäkter från kräftfisket resul-
terade i ommålning av hus, inköp av stereoapparater, 
TV-apparater och bilar vilket vittnar om hur betydelse-
fullt kräftfisket var som en sidoinkomst.
 Därefter hände något under slutet av 1960-talet. 
Flodkräftbeståndet började minska succesivt. Det 
gällde dock inte kräftfisket i anslutning till Stäfre Gård, 
1970-1971. Där var mjärdarna fortfarande så fulla så 
att det enda man såg i dem var en grå ”massa” och vid 
det årliga premiärfisket var håvarna täckta av kräftor så 
att betesfisken inte gick att urskilja. Men under slutet 
av 1970-talet blev hela sjön påverkad av den succesiva 
nedgången. I början av 1980-talet kunde man få 3-4 tjog 
på 40 mjärdar. Traditionen med kräftfisket började avta 
på grund av de klena fångsterna. Kräftfisket har däref-
ter bedrivits under alla år men i begränsad omfattning. 
Traditionen kring kräftpremiären har blivit mindre 
betydelsefull. Nedgången har fortsatt och har på senare 
år hamnat på låga nivåer, men det går fortfarande att 
bedriva ett kräftfiske. Frustrationen har varit stor, varför 
var det bättre förr!

 Vid ett lunchmöte i november 2009 vid Stäfre, på 
initiativ av Anders Fläcke, drogs de första riktlinjerna 
upp för ett konkret arbete med att återskapa det förr så 
mycket goda beståndet och inte minst den uppskattade 
traditionen med kräftfisket. Arbetet inleddes med att 
försöka förstå varför beståndet började minska under 
1970/1980-talet och att ta fram riktlinjer samt åtgärder 
för att motverka detta.
 Stävresjöns fiskevårdsområdesförening och Sala kom-
mun beslutade att söka ett första LONA-projekt under 
2010 för att se över situationen och bilda ett ”Kräftsköt-
selområde” för Stävresjön. 
 I september 2010 startade det första LONA-projek-
tet ”Bevarande och utveckling av flodkräftbeståndet i 
Stävresjön – en förstudie i Sala kommun”. I förstudien 
sammanställdes all den information som fanns till-
gänglig som berör Stävresjön, vattenkemi, samt tidi-
gare undersökningar som bland andra genomförts av 
Mälardalens högskola. Det handlade om flodkräftans 
historiska utveckling, erfarenheter från kringboende för 
sjöns utveckling och en del övrigt underlag. Med hjälp 



15

av den insamlade kunskapen kunde ett 
”pussel” läggas där man till slut kunde 
identifiera de troliga orsakerna till flod-
kräftans nedgång i Stävresjön. Förstu-
dien resulterade i ”Kräftskötselområdet 
Stävresjön”. Den föreslog konkreta 
åtgärdsförslag för hur man ska gå till 
väga för att bevara och skapa ett fram-
tida fiskbart flodkräftbestånd i Stävre-
sjön. Denna omfattande åtgärdsplan 
utgjorde ett värdefullt underlag inför de 
seminarier som därefter genomfördes 
med stöd av de experter i Sverige som 
ingår i den Referensgrupp som bildades 
för projektet. Se även bilaga.
 Förstudien ”Kräftskötselområdet 
Stävresjön” lade grun den för nästa LO-
NA-projekt ”Bevarande och ut veck ling 
av flodkräftbeståndet i Stävresjön” som 
genom förts i tre steg från maj 2011 till 
december 2018 och redovisas i denna 
Informationsskrift.

Kräftskötselområdet omfattar 
ökat fokus på att:
• vara kunskapsbank för fiskerätts-  
 ägare, styrelse, föreningens medlem- 
 mar, ortsbor, kommun, myndig- 
 heter och övriga intresserade
• underlätta kontakt med myndigheter  
 vid tillståndsansökningar (t.ex.  
 utplanteringar, biotopvård, anlägg- 
 ning av bryggor och andra service -
 anläggningar)
• öka möjligheterna till att få stöd till  
 kommunala åtgärder, fiskevårds - 
 medel m.m.
• vara ett historiskt dokument över  
 flodkräftbeståndets utveckling och  
 dess förvaltning
• vara ett referensdokument om miljö - 
 påverkan eller allvarlig skada inträffar 
 (skadeståndskrav).

Flodkräftan nästan utrotad i Sverige 
– i Stävresjön lever den vidare
Flodkräftan (Astacus astacus) är den enda sötvattens-
levande storkräfta som förekommer naturligt i Sverige. 
Den antas ha invandrat till Skandinavien för drygt 
10 000 år sedan. Antalet lokaler med flodkräftor i Sveri-
ge 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 första gången 1907. I dagsläget sprids 
kräftpesten huvudsakligen genom att människor olag-
ligen flyttar signalkräftor mellan sjöar/vattendrag/dam-
mar. Signalkräftor är alltid bärare av kräftpest. Genom 
detta orsakar de människor som flyttar signal kräftor 

att sprida en permanent kräftpest. Som en följd av den 
kraftiga tillbakagången är flodkräftan klassad som ”Akut 
Hotad” (CR) sedan 2010 i den nationella rödlistan för 
hotade djurarter. Nästa steg på rödlistan är ”Nationellt 
utdöd” (Re)! I Västmanland uppskattade man 2011 att 
det fanns 70-80 flodkräftbestånd i länet och i nuläget 
under 2018 kanske ett 30-tal varav Stävresjön är en av 
dessa. Merparten av dessa är svaga med låga tätheter.  
Detta torde främst bero på dålig vattenkvalitet eller brist 
på bra biotoper eller en kombination av dessa.
 Flodkräftans nedgång har förutom pestutbrott även 
orsakats av försurning, föroreningar, vattenregleringar, 
övergödning, utdikning av skog- och jordbruksmarker 
som starkt bidrar med igenslamning av lämpliga livsmil-
jöer i sjöar och vattendrag. De är med största sannolik-
het förluster av livsmiljöer som drabbat flodkräftbestån-
det i Stävresjön.
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Vad är största hotet mot Stävresjöns flodkräftor?
Det absolut största hotet mot flodkräftorna i Stävresjön 
är att någon person olagligen sätter ut signalkräftor i 
Stävresjön eller i direkt anslutning. Stävresjön är mer 
eller mindre omgiven av signalkräftor men enda län-
ken till dessa vatten är via utloppet ur Gussjön och dess 
mynning i Svartån. Högst troligt utgör Gussjön ett effek-
tivt vandringshinder på grund av dess mjukbottnar som 
förhindrar att signalkräftor av egen kraft kan vandra 
uppströms till Stävresjön. Således utgör det största hotet 
mot att sprida pest till Stävresjön av människor.
 För att motverka olagliga utplanteringar har Stävre-
sjöns fvof arbetat mycket aktivt med att sprida infor-
mation för att rädda och bevara flodkräftan. Informa-
tion är det viktigaste verktyget för att lyckas. Att göra 
människor medvetna om flodkräftan i Stävresjön och 
dess hotbild har därför genomförts på olika sätt. Upp-
sättning av informationsskyltar vid strategiska platser 
runt sjön och vid den kommunala badplatsen.
 Övriga hot mot flodkräftorna i Stävresjön är övergöd-
ningsproblematiken. Sjöns förr så fina hårdbottnar som 
hyste så mycket kräftor har sedan 1970-talet sakta men 
säkert försämrats och runt större delen av sjön är de 
borta. Detta har orsakats av igenslamning/igenväxning 
av hårdbottnar. Om det inte finns gömslen och skydd 
för kräftor, i form av sten/hårdbottnar och motsvarande 
faller kräftor lätt offer för allehanda rovdjur, framförallt 
fisk. En abborre på 25 cm kan enkelt äta en könsmogen 
kräfta på 6-8 cm.

Vad har genomförts i projekten?
I de tre projekten har i huvudsak ett tiotal olika åtgärder 
genomförts under åren 2011 till 2018 som på olika sätt 
ska bidra till att skapa förutsättningar för ett framtida 
fiske efter flodkräftor i Stävresjön.

Vassröjning
Vassröjning har inledningsvis genomförts för att skapa 
bättre vattenkvalitet och syretillförsel efter stränder med 
vassbälten. Under något år har detta genomförts med 
slåtterkniv på traktor när isen klarat detta. Vid andra 
tillfällen manuellt med lie. Vassen har eldats upp på 
isen. Under senare år har inte vassen återväxt i motsva-
rande utsträckning som tidigare. Vid tre områden har 
vass skurits under vattenytan med vassbåten Truxor.  

Slamsugning av bottnar – en möjlighet med 
innovativ utrustning
Vid en stor del av de förr såg goda lokalerna där man 
fiskade kräftor finns ett cirka 30 cm tjockt sediment-
lager på botten. Kan man avlägsna sedimentet blottläggs 
återigen hårdbottnar och kräftor kan återetableras. Med 
hjälp av en amfibisk båt, Truxor, har botten vid ett tiotal 
lokaler med en total area av cirka 1 000 kvm muddrats. 
Slammet har ”pumpats” upp på land i samråd med 
markägarna. Vid provfiske har man konstaterat att kräf-
torna snabbt återvänt till de återskapade hårdbottnar-
na. Åtgärden är mycket ovanlig just för syftet att skapa 
biotoper för kräftor. Metoden verkar fungera medan det 
i nuläget är oklart hur länge effekten varar. Att enbart 
fokusera på slamsugning av bottnar är förmodligen en 
kortsiktig lösning, åtgärder måste vidtas för att minska 
orsaken till sedimenteringen, dvs minska tillförseln av 
näring och sediment via tillflöden som huvudsakligen 
passerar genom odlad/brukad mark. 

Biotopvård för kräftor – utkörning av grus/
sten/tegelskrot
Totalt har 377 ton knacksten/sorterad sand/slitlager/
sten/tegelskrot körts ut i Stävresjön på framförallt 
strategiskt valda platser. Av detta har 30 ton tegelskrot 
införskaffats. Materialet har från flera platser på land 
runt Stävresjön transporterats i mindre laster ut på isen. 
Under 2017 utlades 394 ton kalkstensmaterial vid 17 
tillflöden samt på två stockmattor. Stockmattor place-
rades på platser där det tidigare fanns kräftor medan 
nuvarande botten innehåller alltmer slam. Att använda 
stockmattor för att på dessa lägga sten/grus utgör en 
värdefull metod för att återskapa boplatser för kräftorna. 
Vidare har åtta risvasar lagts ut på utvalda platser. Även 
dessa positionerade samt markerade. 
 Biotopvården innebär att det skapats tusentals nya 
gömslen/boplatser för kräftorna, även på platser det 
sedan lång tid inte haft biotoper för kräftorna.

Vassbekämpning med specialbyggda Truxor.

Truxor kan utrustas med mudderpumpar för att  frilägga stenbottnar. 
Bottenslammet leds upp på åkrar.
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När man anlägger biotoper för kräftor är det viktigt att 
tänka på att man även måste gynna årsynglen. Det är 
angeläget att strandnära bottnar åtgärdas på bara några 
cm djup. Mycket sten i zonen med vågskvalp är viktigt 
samt ut på djup där bottnen fortfarande är hård, ofta 
cirka 1-2 m. En viktig anledning till varför kräftynglen 
tar de grundare partierna i anspråk är att vattnet snabbt 
värms upp på våren vilket påskyndar kräftornas tillväxt.

Minkfångst
Befintliga fällor runt Stävresjön har kompletterats med 
10 minkfällor som används och bevakas kontinuerligt.
 Kräftor utgör ett uppskattat födoinslag för minken 
och mink söker sig med fördel till vattendrag och sjöar 
med bestånd av kräftor. För att kräftbeståndet ska bli så 

Utläggning av sten, grus och tegelkross, på isen runt Stävresjön.

En s.k. genomgångsfälla för att fånga mink.

starkt som möjligt i Stävresjön är det viktigt att bekämpa 
minkbeståndet. När väl flodkräftorna uppnår en storlek 
av 6-8 cm är de ett lätt och eftertraktat byte för minken.
 Minkfångst är viktigt och nedan följer ett exempel på 
nyttan med minkfångst: En mink kan under en kväll/
natt enkelt fånga och döda 30-50 kräftor. Med hjälp 
av dessa siffor 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 tar. En 
könsmogen flodkräfta hos en hälsokontrollerad odlare 
för utplantering, kostar uppskattningsvis 20 kr/styck. En 
mink som uppehåller sig flitigt i anslutning till Stävre-
sjön äter uppskattningsvis flodkräftor för ett värde av 
ca 36 000 kr årligen. Kräftor i storleksintervallet 10 cm 
väger ca 30 g. 1820 stycken med en uppskattad medel-
vikt om 30 g motsvarar ca 60 kg flodkräftor/år. Mink 
äter mycket kräftor!
 Genom åren har det i genomsnitt fångats 5-10 
minkar runt Stävresjön. Något år drygt 20 minkar. 
Det bör framhållas att en genomgångsfälla är det bästa 
fångstredskapet. Den är för liten för att katter ska gå in 
men en och annan råtta kan bli kvar. Denna typ av fälla 
erfordrar daglig tillsyn.

Provfiske
I samband med den årliga kräftfiskepremiären fiskas 
det kräftor runt stor del av Stävresjön. Detta utgör ett 
utmärkt tillfälle att sammanfatta beståndsutvecklingen. 
Det man har noterat är att kräftor snabbt har tagit de 
platser där man skapat bra förhållanden för kräftor i an-
språk. Men fortfarande är det ett klent bestånd där man 
inte har genomfört aktiva åtgärder.
 Ett mer organiserat provfiske har genomförts i samar-
bete med Länsstyrelsen under 2017 och 2018. Det utgör 
en ingående dokumentation som redovisats av Länssty-
relsen. Det är värdefullt om detta samarbete kan fort-
sätta framgent. Provfisket erfordrar ganska omfattande 
förberedelser och värdefullt att en översiktlig dokumen-
tation utarbetas som redovisar resultaten.

Analys av förekommande parasiter i Stävre-
sjöns flodkräftor
Kräftdjur har generellt sett stor motståndskraft mot 
parasitangrepp, vilket beror på att deras försvarssystem 
är betydligt mer effektiva än våra egna. En kräfta kan 
till exempel förlora alla sina ben och nästan alla sina 
blodkroppar utan att behöva dö. Kräftor är ca en miljon 
gånger effektivare att känna igen och reagera på bakte-
rier och svampar än vad däggdjur är.
 Det finns inte många sjukdomar som man känner 
till på kräftor. Det finns bara en sjukdom som slår ut 
ett flodkräftbestånd totalt och det är kräftpesten. Men 
det finns tre andra sjukdomar som man brukar titta 
närmare på. Den ena är en svampsjukdom som kallas, 
Brandfläckssjukan (Ramulari astaci), eftersom det ser ut 
som kräftan fått ”frätskador” på skalet. Den är ganska 
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ovanlig. Kräftorna försvagas av sjukdomen, fortplant-
ningsförmågan nedsätts och dödligheten ökar, speciellt 
under vintern. Troligen dödar inte sjukdomen kräftan 
direkt, utan nedsätter dess motståndskraft mot andra 
slag av smitta.

 De andra två är parasitsjukdomarna Porslinssjukan 
(Thelohania contejeani) och Psorospermium haeckeli. 
Porslinssjukan orsakas av ett spordjur som angriper och 
förökar sig i kräftans muskelatur. I ett långt framskridet 
skede kan man se att muskelaturen i kräftans stjärt blir 
vitaktig. Det blir inte någon massdöd utan dödlighe-
ten kommer smygande. Enstaka kräftor dör då och då. 
Kannibalism bidrar till att sjukdomen sprids, man bör 
därför undvika att flytta kräftor från ett vatten till ett 
annat om man vet att kräftorna bär på parasiten. Mindre 
än 5 % är normalt infekterade i vilda bestånd men det 
finns enstaka fall på över 30 %.
 Psorospermium haeckeli är en encellig parasit (en 
microsporidie) som påträffas i kräftans inre organ, 
speciellt i huden under ryggskölden. Den åstadkommer 
ingen synlig yttre förändring på en kräfta och ett mik-
rosskop eller PCR krävs för att påvisa dess förekomst. 
Den är vanligt förekommande i våra nordiska flodkräft-
bestånd. Den kan förekomma i stort antal i infekterade 
flodkräftor utan någon påtaglig negativ påverkan hos 
kräftan. Livscykeln hos parasiten uppges vara okänd 
men mycket talar för att kannibalism spelar en stor roll 
i spridningen, sålunda är kräftyngel fria från parasiten. 
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. Para-

siten kan uppnå en 100 % dominans i ett kräftbestånd. 
Parasiten har satts i samband med minskande och svaga 
kräftbestånd. Det finns mycket lite kunskap om denna 
microsporidie, dess levnadsätt och spridning samt hur 
den påverkar kräftbestånden. Den misstänks kunna bi-
dra till ökad dödlighet i samband med kräftans skalöms-
ning. Psorospermium haeckeli påträffas både i goda och 
dåliga flodkräftbestånd. Parasitens effekter på kräftor är 
dock omdiskuterad. Om ett flodkräftbestånd, som är in-
fekterad med Psorospermium haeckeli, stressas av t.ex. 
låga syrgashalter, kan detta påverka kräftorna negativt. 
Av säkerhetsskäl bör inte utsättningskräftor vara bärare 
av parasiten. Liksom Porslinssjukan och Brandfläckssju-
kan utgör inte sjukdomen några akuta och storskaliga 
dödsfall utan har en nedsättningsfunktion i kräftans 
immunförsvar. Ingen av sjukdomarna är skadliga för oss 
människor.
 För att undersöka kräftorna i Stävresjön lämnades 10 
flodkräftor till Statens Veterinärmedicinska Anstalt – 
SVA under 2013 för undersökning om det förekommer 
sjukdomar i beståndet. Av de 10 analyserade kräftorna 
varav 5 insamlade vid Stäfre Gård och 5 från Sjöbosidan, 
visade samtliga individer på riklig mängd av parasiten 
Psorospermium sp. Troligen är flodkräftorna i Stävre-
sjön extra känsliga mot stressfaktorer som till exempel 
brist på gömslen, låga syrgasvärden vilket kan få extra 
stor konsekvens eftersom kräftorna har en hög infek-
tionshalt.

Information – viktigaste verktyget för att 
förhindra spridning av kräftpest
För att förebygga spridning av kräftpest till Stävresjön 
har en omfattande information genomförts och är  det 
viktigaste verktyget. Att se till att gäster, fiskrättsägare, 
fastboende, fritidshusägare och övriga ortsbor upp-
märksammas på flodkräftorna i Stävresjön och hur man 
undviker att sprida kräftpesten. Informationssprid-
ning är den enda arbetsmetoden för att förhindra att 
människor olagligen flyttar signalkräftor, och därmed 
kräftpest, till Stävresjön.

 I projektet har 200 exemplar av rapporten ”Kräft-
skötsel området Stävresjön” och 250 kortversioner 
tryckts upp och distribuerats till totalt 150 fritidshus och 
permanentboende runt sjön. Genom denna åtgärd har 
alla med anknytning till Stävresjön blivit informerade.

Två könsmogna flodkräfthonor där den högra har porslinssjuka, vilket 
i ett senare stadie syns på att stjärten är porslinsvit. Foto: Ekoll AB.

Informationstavlor finns på flera platser runt Stävresjön.
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 Inplastade skyltar på stolpar har placerats på  ett tiotal 
strategiska platser där människor kommer i kontakt 
med Stävresjön. Skyltarna innehåller även information  
på Engelska och Tyska. Motsvarande information i for-
mat A7 lämnas till samtliga som köper fiskekort.
 Förutom tre omfattande heldagsseminarier har ett 
tiotal informationsmöten genomförts och några i anslut-
ning till skilda årsmöten vid Gullvalla Bygdegård.

Referensgrupp
En nationell Referensgrupp bildades för projekten vid 
Stävresjön med personer som har omfattande kunskaper 
och erfarenhet om flodkräftor. Från Sala kommun har 
kommunekolog Kjell Eklund medverkat vid arbetsmö-
ten och seminarier. Under 2018 har han gått i pension 
och ersatts av kommunekolog Anna Winnersjö-Edholm. 
Det bör nämnas att hon genomförde ett examensarbete 
vid Mälardalens högskola som handlade om flodkräftor. 
Stävresjöns nationella Referensgrupp framgår av bilaga.

Odling av flodkräfta i dammar
I samband med intresset från fiskevattenägarna runt 
Stävresjön att bevara flodkräftan har även frågan om 
odling av flodkräfta aktualiserats. En av markägarna 
runt Stävresjön har iordningställt en större damm som 
kommer att innehålla flodkräftor.
 Denna damm på cirka 1000 kvm för flodkräftodling 
ligger vid ett av tillflödena. Dammen konstruerades 
med en munk och i övrigt för att optimera kräftodling. 
Dammen ska stabiliseras och vegetation bildas samt 
kontroll av vattenflödet innan utsättning. Dammen kan 
framgent utgöra en resurs för stödutsättning eller om 
flodkräftan av skilda orsaker skulle slås ut i Stävresjön. 
Flera markägare runt Stävresjön ser möjligheter med att 
odla flodkräftor.
 De är intresserade att undersöka förutsättningarna 
men det fanns ingen handledning eller dokumentation 
inom området. Detta förhållande ledde fram till ytterli-
gare ett nära samarbete med Sala kommun som innebär 
ett gemensamt utvecklingsprojekt finansierat av Jord-
bruksverket. Det inleddes under 2017 och omfattar od-
ling av flodkräfta i dammar samt odling i dammar med 
växthus. Avsikten är att resultaten från detta projekt ska 
presenteras som en handledning eller en Manual för de 
som är intresserade av att etablera en dammodling. Ma-
nualen riktar sig även till de som redan har verksamhet 
med odling i dammar.
 Detta omfattande utvecklingsprojekt som genomförs 
under fyra år framgår närmare i den folder som åter-
finns bland bilagorna. Jordbruksverket ansåg inte i deras 
beslut efter ett års handläggning att denna folder hade 
någon relevans i sammanhanget. Foldern finns trots 
detta på både svenska och engelska samt som pdf-filer 
och har delgivits vid både internationella och nationella 
konferenser. Foldern är ett mycket praktiskt underlag att 
använda i skilda sammanhang.

Flodkräftans biologi
Strandzonens utseende avgör hur bra en kräftsjö är. 
Orsaker som påverkar beståndstätheten, mellan olika 
sjöar där försurning eller sjukdomar inte är orsaken, 
beror i huvudsak på att förekomsten av sten i strandzo-
nen (litoralzonen). Tillgång till sten i strandzonen är en 
förutsättning för ett bra kräftbestånd. Stenrika bottnar 
gör att det finns gott om skydd för både små och stora 
kräftor mot predation och kannibalism. Samma mönster 
finner man inom en sjö. De stenrika bottnarna hyser 
oftast fler kräftor. Ett riktvärde för en kräftsjö kan vara 
att om 25 % av strandzonen utgörs av stenbotten (ned 
till djup med goda syrgasförhållanden) bör man fånga 
1-3 kräftor per mjärde. Om 75 % av botten i stället 
utgörs av sten bör fångsten vara 5-10 kräftor per mjärde. 
Djuputbredningen av kräftor i en sjö begränsas ofta av 
syrgasförhållanden och för de mindre kräftorna även av 
predationsrisken. Abborren är den vanligaste predatorn 
på kräftor. En 25 cm abborre kan äta kräftor som är 9 
cm. Sjöar med ett bra abborrbestånd kan mycket väl 
hysa ett mycket stark kräftbestånd i en ”stenrik” sjö.
 Om strandzonen försämrats på grund av igenväxning, 
igen slamning, reglering eller annan påverkan, måste 
man vidta biotopvårdande åtgärder med att återskapa/
förbättra skyddsmöjligheter för kräftorna. Detta kan 
genomföras genom utläggning av olika bomaterial. 
Innan arbetet påbörjas bör man göra en inventering av 
vilka områden i sjön/vattendraget som är i behov av en 
åtgärd och att det faktiskt finns ett behov. En kartlägg-
ning över var de bästa respektive sämsta kräftförande 
lokalerna i sjön/ vattendrag fanns innan kräftbeståndet 
försvann/minskade, ger en bra vägledning för var man 
bör genomföra biotopförbättrande insatser.

Stenig strandzon med mycket bra biotoper för kräftor.
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Flodkräftor är duktiga att gräva egna bohålor på leriga bottnar.

 Utanför sina bohålor är kräftorna känsliga mot pre-
dation. Kräftorna lämnar bohålorna vid födosök under 
parningstiden samt vid skalbyten. Det är då viktigt att 
det finns gott om gömsle/skydd i anslutning till bohå-
lorna. 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 m.m. 
som kräftorna kan gömma sig under.

Exempel på biotopvårdande åtgärder för att 
skapa mer skydd och gömslen:
• Utläggning av stockar och större grenar.
• Tegelpannor/tegelkross  och stenar som läggs i 
 högar/strängar.
• Längs stränderna kan man lägga ut sten/grus 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 m.m. som ligger utspridda på  
 bottnen vilka kräftor kan söka skydd under vid 
 födosök och parning.

Under flodkräftans första två år tillbringar de huvudsak-
ligen strandnära på ett vattendjup om 0,1–1,5 m djup. 
Det är extremt viktigt för yngelproduktionen i en sjö 
eller vattendrag att det finns bra med skydd och gömslen 
på detta djupintervall dvs i strandzonen. Viktig storleks-
fördelning för gömslen är sten/grus i intervallet 1 cm 
upp till stenar stora som fotbollar. Det ska finnas en mix 
av denna struktur med sten/grus gärna med inslag av 
större sten som stora kräftor tar i anspråk. När kräftor-
na blir större än ca 6-7 cm söker de sig ut mot djupare 

vatten men kravet är att det är inom djupområden med 
goda syrgasförhållanden och hård/stenbottnar. Mjuk-
bottnar undviker kräftorna. Åtgärder på dessa djup bör 
utgöras av något större gömslen för större kräftor t.ex. 
sten i en fotbolls storlek. Alla åtgärder oavsett vatten-
djup som genomförs måste ske på en fast botten. Annars 
sjunker snabbt det tillförda materialet ned i bottensedi-
mentet och blir inte tillgängligt för kräftorna. Med andra 
ord blir det ett ogjort arbete.

Könsmognad
Flodkräftan blir könsmogen vid 6-8 cm längd vilket 
motsvarar en ålder av 3-7 år. En hona blir vanligtvis 
könsmogen vid 7-8 cm. Efter det att könsmognad in-
trätt parar sig som regel hanarna varje år. Men att en 

hona är könsmogen är inte lika med att honan kommer 
att para och yngla av sig, helt avgörande är näringstill-
gången och temperaturförhållandena. På bilden ser man 
två könsmogna honor som fångades vid ett provfiske 
6-7 september. Honan till vänster är ”parningsmogen” 
medan honan till höger inte kommer att para sig.
 Att honan till vänster i bild är ”parningsmogen” ser 
man på de utvecklade gulvita slemkörtlar, vilkas sekret 
fäster romkornen vid stjärtbenen. Honan till höger 
har valt att lägga sin energi på tillväxt (nyligen bytt 
skal). Andelen honor som parar sig kan variera mellan 
50–90 % mellan olika år.
 Andelen honor som parar sig är av stor vikt för 
yngelproduktionen för ett år vilket ger avtryck efter ca 5 
år när man fiskar på den årskullen. Fortplantningsfrek-
vensen beror på hur gynnsam de yttre förhållandena 
(god näringstillgång och temperaturförhållande) är och 

Biotopvård på olika sätt. Konstgjorda gömslen till vänster och naturlig 
stenutläggning till höger.
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har varit, framför allt under försommaren. I näringsrika 
och varma vatten förökar sig nästan alla könsmogna 
honor årligen, men i kalla näringsfattiga vatten bara 
vartannat eller vart tredje år. En kall och sen försommar 
kan genera låg parningsfrekvens. Äldre honor har dålig 
parningsfrekvens.

Parning
Parningstiden inträffar september – november när 
vattentemperaturen sjunkit till ca 12°C. Vid parning 
vänder hanen honan försiktigt på rygg och placerar 
spermiekapslar i närheten av honans könsöppningar 
och längst ut på stjärtens undersida. Befruktning sker 
när honan lägger rommen. Befruktningen (romsättning) 
kan ske direkt efter parningen eller dröja upp till ca 
tre veckor efter parningen. Honan bär sedan rommen 
under stjärten ända fram till kläckningen. Beroende på 
temperaturen, inträffar den från midsommar fram till 
mitten av juli.

Parad hona.

Hona med rom.

I juni kläcks rommen, första tiden sitter ynglen kvar under stjärten.

Hur mäter man kräftor?
Många gånger hör man olika historier om stora kräftor, 
vissa över 25-30 cm! Hur stor en kräfta är beror förstås 
på hur man mäter. Bilden visar hur man mäter en kräfta. 
Mellan ögonen finns en ”tagg”, mellan denna tagg och 
den mittersta fliken på stjärten mäter man en kräftas 
längd.
 Flodkräftan på bilden är således 10 cm. Det är ovan-
ligt att de blir större än 17 cm.

Hur växer en kräfta?
Tillväxten sker genom skalömsningar och tillväxthas-
tigheten bestäms främst av hur många gånger kräftan 
hinner byta skal under tillväxtsäsongen. För att uppnå 
fångstbarhet i storlek måste en kräfta byta skal uppskatt-
ningsvis 20 gånger.
 Beroende på väderleksförhållandena och därmed 
vattentemperaturen sker kontinuerliga skalbyten med 
hänsyn till kräftans storlek, under perioden maj och 
fram till början av september. Ju varmare försommaren 
är, desto fler skalbyten hinner kräftorna med under 
tillväxtsäsongen.
 Under gynnsamma förhållanden kan ynglen första 
sommaren ömsa skal upp till 7 gånger och ha en längd 
av 2–3 cm i slutet av tillväxtsäsongen. Könsmogna flod-
kräftor ömsar skal vanligen 1-2 gånger per sommar. Vid 
varje skalbyte växer könsmogna kräftor mellan 2 och 8 
mm. Små kräftor kan ömsa skal vid så låga temperaturer 
som 5°C och könsmogna kräftor kan ömsa skal redan 
vid 9–11°C, medan optimala temperaturer för skalbyte 
är 17–20°C.

Mätning av en hane på ca 10 cm.
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Kräftan till vänster har nyligen bytt skal, ”kräftan” till höger består 
endast av  skalet.

En kall försommar med en sen uppvärmning av vattnet 
kan leda till försenat skalbyte, vilket i sin tur kan märkas 
på dåliga fångster vid den traditionella kräftpremiären i 
början av augusti. Det beror helt enkelt på att kräftorna 
bytt skal i slutet av juli och är då mycket inaktiva och 
ligger och trycker i sina bohålor i väntan på att det nya 
skalet ska hårdna. Den bästa perioden att fiska kräftor är 
i slutet av augusti och början av september då de flesta 
stora kräftor hunnit bytt skal och förbereder sig med att 
”äta upp sig” inför parning och vintern.

Vad äter kräftor?
Kräftor är asätare, är en vanligt förekommande myt? 
Detta stämmer inte alls. Kräftor är allätare (omnivorer) 
under hela sin livstid och utnyttjar alla trofiska nivåer, 
vilket betyder att de äter organiskt material som döda 
växter, löv, alger och gröna växter, djurplankton, insek-
ter, maskar, snäckor, fisk med mera. Detta är en orsak 
till varför kräftor kan vara så talrika och dominerande i 
ett vattendrag eftersom de har förmågan att tillgodogöra 

sig så många olika typer av föda. När det gäller växtma-
terial föredrar kräftor påväxtalger och högre vattenväx-
ter, men äter även frön, nedfallna löv, rötter och övrig 

Kransalgen Nitells sp. uppskattas av kräftor.

En av få fina strandnära hårdbottnar runt Stävresjön finns vid 
Rävhällarna.

dött organiskt material som dessutom är omgivna av 
en rik bakterieflora. Den viktigaste djurfödan består av 
insektslarver, snäckor och små kräftdjur. Kräftorna är 
dessutom kannibaler.

Var i Stävresjön trivs kräftan?
Flodkräftan lever främst i strandnära och relativt grunda 
områden och på de områden där hårdbotten dominerar. 
Förekomsten av kräftor påverkas starkt av tillgången till 
skyddsmöjligheter. Lämpliga miljöer för arten är främst 
områden med stort inslag av sten av varierande storlek, 
rötter och motsvarande eller områden dominerande 
av fasta bottnar som lera i vilka kräftan själv kan gräva 
skyddande hål.
 Sådana miljöer finns ofta rikligt i näringsfattiga sjöar 
och i rinnande vatten.

Syrgasens påverkan på flodkräftbeståndet i 
Stävresjön
Liksom fiskar ”andas” även kräftor med gälar. Detta kan 
tyckas underligt eftersom kräftorna kan överleva relativt 
långa perioder (dagar) på land i fuktig miljö. Detta 
förklaras med att så länge kräftans gälar är fuktiga kan 
luftens syre tränga in (diffundera) i kräftan via gälarna. 
Mängden syre i vattnet anges oftast i mg/l. I naturliga 
sjöar, tjärnar och vattendrag uppstår sällan syrebrist. Det 
är framförallt i sjöar som har problem med övergödning 
och i sjöar med brunt vatten (humusrika) som syrgas-
brist kan uppstå. I båda dessa sjötyper förekommer 
rikligt med organiskt material från ruttnande vegetation 
vilket är mycket syretärande.
 Syret i en sjö tillförs dels via fysikaliska och dels 
biologiska processer. Syretillförseln via de biologiska 
processerna sker genom att syre produceras via växter-
nas och algernas fotosyntes i det övre vattenskiktet. På 
djupare vatten där solinstrålningen och därmed fotosyn-
tesen upphör konsumeras syret på grund av nedbryt-
ningen av detritus dvs döda växter, alger med mera. Den 
fysikaliska processen sker genom att syret i luften dif-
funderar in i vattenmassan. För att syret ska komma hela 
sjön till godo och inte enbart till vattnets översta skikt 
krävs att vattnet cirkulerar. Cirkulationen i en sjö sker 
främst genom att vinden orsakar strömningar i vattnet. 
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Detta betyder att nytt vatten från djupare delar kommer 
i kontakt med luftens syre som gör att syret löses snabbt 
i en större vattenmassa. I en sjö skiktar sig normalt vatt-
net under sommaren. När man under sommaren badar 
i en sjö så simmar man i det varma ytvattnet, men när 
man ”trampar vatten” och sticker ner tårna djupare ned 
i sjön cirka 1,5 m känner man att det är betydligt kallare 
jämfört med ytvattnet. Då har man passerat ett ”skikt”. 
Detta ”skikt” uppstår genom temperaturskiktningar i 
vattnet och kan beskrivas som en osynlig ”hinna” och är 
mycket stabil.
 Under våren och hösten inträffar alltid en period när 
hela vattenmassan har samma temperatur. Då upplöses 
alla skiktningar och sjöns hela vattenmassa blandas runt 
och blir därmed syresatt igen.

När uppstår syrebrist i Stävresjön?
Syrgasbrist uppstår när den syretärande nedbrytningen 
av organiskt material är större än sjöns syreproduk-
tion/syrelager. Under vinterhalvåret när isen lägger sig 
sker ingen syrgasproduktion genom de biologiska eller 
fysikaliska processerna. Därför måste sjön innehålla 
tillräckligt stor vattenvolym som kan lagra den syrgas 
som används under vintern för nedbrytning samt till de 
organismer som utnyttjar syrgasen i vattnet inklusive 
kräftorna.

Vad händer i Stävresjön när syrgasfria bottnar 
uppstår?
Syrebrist kan vara allvarligt och i ett långt gånget skede 
kan akut syrebrist uppstå (0 mg/l) således syrgasfria 
bottnar. När nedbrytningen av det organiska material-
et sker i syrefria förhållanden bildas metan (CH4) och 
svavelväte (H2S). Metan är relativt harmlös. Svavelvä-
tet däremot är en dödlig giftgas för organismerna i en 
sjö. Även låga doser av svavelvätet är mycket skadligt. 
Kräftorna har då för länge sedan lämnat området. Sva-
velvätet kan ligga lokalt i sjön och utgör det stora hotet 
mot sjön när vattnet börjar cirkulera, t.ex. efter att isen 
går upp och vinden påverkar cirkulationen. Svavelvätet 
kan då spridas i sjön. Tecken på syrgasfria bottnar är att 
”luftbubblor” bryter vattenytan med stanken av ruttna 
ägg samt att det bildas svarta ”mattor” på bottnen.
 Vid syrgasfria bottnar läcker även närsalter som ligger 
bundet i bottensedimentet ut i fria vattenmassan vilket 
medför ännu mer näringstillförsel som gynnar växt-
plankton och övrig vegetation. Detta medför att mer 
organiskt material bildas i sjön under nästkommande 
sommar. Därmed krävs det ännu mer syre i sjön för 
nedbrytningen av det organiska materialet under vinter-
halvåret. I detta skede har sjön hamnat i en mycket ond 
cirkel som är svår att ta sig ur. Jämför med övergödning 
i Östersjön.

Kritiska perioder för syrgasbrist
De kritiska perioderna för syrgasbrist är under vårvin-
tern samt under högsommaren. Innan islossningen sker, 
är risken stor att nedbrytningen som pågått under hela 

Syrekoncentra-  Klass  Benämning  Effekt
tion mg O2/l

>7 1 Syrerikt tillstånd Ingen
5–7 2 Måttligt tillstånd Ingen
3–5 3 Svagt syretillst. Syrekrävande
   organismer 
	 	 	 dör	eller	flyr
1–3 4 Syrefattigt tillst. Endast få
   arter överlever
<1 5 Syrefritt eller Växter och
  nästan syrefritt/ djur dör
  svavelväte

Låga syrgashalter leder till en ökad stress bland kräftor-
na vilket i sin tur leder till att kräftorna blir mer mottag-
liga för sjukdomar. Till exempel kan sjukdomen Psoro-
spermium sp få negativa bieffekter med ökad dödlighet 
som följd. Även låga syrgashalter kan medföra att en stor 
del av sjön inte kan hysa kräftor.
 Framgent är avsikten i det fortsatta arbetet vid Stävre-
sjön att genomföra årliga analyser av såväl pH-värdet 
som av vattnets innehåll och kvalitet.

Besök hos Havs- och vattenmyndigheten – HaV
För att öka kunnandet kring flodkräftan och även redo-
visa de åtgärder som inletts och planeras vid Stävresjön 
besöktes HaV i Göteborg under hösten 2012 av personer 
från Stävresjöns Fiskevårdsområdesförening och Stävre-
sjöns nationella Referensgrupp. Bakgrunden till besö-
ket var att LONA-projekten vid Stävresjön finansieras 
genom Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten.
 En ingående presentation gjordes av Tomas Jansson, 
projektledare och som utarbetat förslaget till åtgärdspro-
gram - Kräftskötselområdet Stävresjön. Detta delades ut 
till HaV:s representanter och genomgicks på mötet. Vid 
en efterföljande diskussion fick HaV en konkret bild av 

vintern har förbrukat det syre som funnits tillgängligt i 
sjön. När isen väl släpper kan syre återigen diffundera 
till vattnet. Under högsommaren när det är varmt i vatt-
net är syret svårlösligare. Under denna period är kräf-
torna som mest aktiva vilket betyder att de kräver mer 
syre. Det syre som produceras under dagen förbrukas 
snabbt under natten vid nedbrytningen av det organiska 
materialet. Vid gryningen kan den optimala nivån vid 
6 mg/l lätt underskridas innan växterna återigen börjar 
producera nytt syre.

Dåliga syrgasförhållandens påverkar 
kräftbeståndet
Kräftor är speciellt utsatta för dåliga syrgasvärden. 
Kräftor är bottenlevande och det är just vid bottnen de 
syrgasfria förhållandena sker. I jämförelse med fisk kan 
inte kräftor ”simma” till andra delar av sjön eller djup 
där det råder bättre syreförhållanden. Kräftorna måste i 
sådana fall söka sig mot grundare och strandnära partier 
där det syrerika ytvattnet når botten. Kräftbeståndets 
välmående har ett tydligt samband med syrgasen. 
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det samlade åtgärdsprogrammet vid Stävresjön.
 Vid besöket framfördes från flera deltagare bland 
andra Rolf Gydemo från Länsstyrelsen Gotlands län 
som är engagerad i Stävresjöns Referensgrupp att det 
i nuläget inte finns någon nationell strategi för den 
svenska flodkräftan. Därmed genomförs det inte några 
sammanhållande centrala aktiviteter och det var flera år 
sedan någon nationell konferens genomfördes. 
 Tidigare och senast för fem år sedan fanns en rådgi-
vande grupp med cirka 25 personer verksamma runt om 
i landet, medan seminarierna de senaste åren i Gullvalla 
vid Stävresjön har utgjort de enda på temat.
 Från Stävresjön ställer vi gärna upp för att genomfö-
ra ett studiebesök från HaV vid Stävresjön för att visa 
hur arbetet genomförts med återställande av bottnar 
genom vassklippning, slamsugning och stockmattor på 
vissa bottnar. Kompletterat med åtgärder som sten- och 
grusmaterial samt tegelskrot för att skapa nya boplatser 
för flodkräftan.
 Sjukdomsdiagnostik efterlystes under mötet. Vidare 
att etablera ett samarbete mellan några odlare och forsk-
ning eftersom det finns unikt stora värden i flodkräfta 
och att den dessutom är en Akut rödlistad art. Dessutom 
är en fortlöpande återkoppling angelägen för att utveck-
la beståndet genom  förbättrade betingelser och utsätt-
ning av flodkräftor i Sverige.
 Det noterades att Björn Sjöberg vid HaV tog upp 
frågan hur man skulle kunna initiera något projekt med 
geografisk avgränsning kring insjökräftan. Ett projekt 
där man genomför insatser baserat på ett gemensamt 
arbete med aktörer i samförstånd som representerar 
vattendrag och sjöar, vissa med flodkräftor och andra 
med signalkräftor.
 Från Stävresjön kommenterades detta att här i norra 
Västmanland och längs Svartån mellan Norberg och 
Västerås finns både sjöar och vattendrag som represen-
terar båda sorters kräftarter. Vi har dessutom en länssty-
relse och landshövding som är intresserad av vårt arbete 
med flodkräftor. Vidare att alla självfallet är intresserade 
av att respektive art utvecklas positivt men inte att flod-
kräftan utrotas. Vidare framhölls värdet av att fler bör 
känna till flodkräftans sårbarhet. Det är mycket viktigt 
och att de som har signalkräfta i sina vatten och övriga 
bör ha bättre kunskap och därmed intresse av att båda 
arter utvecklas på bästa sätt. Mot denna bakgrund ser 
vi gärna att vi kan föra diskussionen vidare kring detta 
som gagnar alla och inte minst våra numera svenska 
kräftor som det oftast heter i media.
 Avslutningsvis framfördes ytterligare ett argument att 
genomföra en kort och rapp information för regeringen 
vid nästa års kräftskiva vid Harpsund som Rolf Gydemo 
kommenterade mot bakgrund av hans tidigare kontak-
ter kring detta tema. 

Seminarier om flodkräfta
I ett tidigt skede beslutades att det förelåg flera fördelar 
att genomföra seminarier om flodkräfta vid Stävresjön. 
Det handlar främst om att öka kunskapen kring flod-

kräftans möjligheter att utvecklas och återta en stark 
position i Stävresjön. Det visade sig även att det fanns 
ett beredvilligt intresse från de personer i Sverige som 
kunde bidra med både forskningsrön, värdefull kompe-
tens och praktisk erfarenhet vad gäller flodkräfta.  

Det är främst genom väldokumenterade heldagssemi-
narier med intressanta programinslag som skapat ökat 
intresse och kunnande kring flodkräftans betingelser. 
Dessa seminarier har även försett deltagarna med om-
fattande dokumentation sammanställt i pärmar inför 
dessa seminarier. Man bör nog göra den reflektionen att 
dessa seminarier torde vara unika i vårt land och dessut-
om arrangerade av en fiskevårdsområdesförening.
 Det bör understrykas att denna värdefulla medverkan 
vid dessa seminarier har skapats genom kontakter med 
professionella föreläsare med både forskarkompens och 
personer med intressanta praktiska erfarenheter. Genom 
dessa kontakter skapades Stävresjöns nationella Refe-
rensgrupp inledningsvis med personer som medverkade 
på de seminarier som genomfördes i ett tidigt skede.
 Mot denna bakgrund kan man därför i nuläget utan 
omsvep framhålla att de som kan något om flodkräfta i 
vårt avlånga land vet var Stävresjön ligger.

Ökad kunskap
Intresset att skapa bättre betingelser för flodkräftan i 
Stävresjön inleddes redan 1993 i ett projekt med ett 
åtgärdsförslag tillsammans med Mälardalens högskola.  
I denna Informationsskrift har redovisats en rad initiativ 
och insatser som genomförts under den senaste tioårs-
perioden. Det som stått tillbaka och som diskuterats 

Från vänster: Bo Andersson, Hebykräftan, Tomas Jansson, Kräftman-
nen, Kjell Eklund, kommunekolog och Anders Fläcke – alla medverka-
de på seminariet 2018.
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genom åren har varit att genomföra studiebesök för att 
bygga upp och ta del av andras erfarenheter från prak-
tisk verksamhet vid andra sjöar och odlingar. Kontakter 
har etablerats med fiskevårdsområdesföreningar i södra 
Sverige med flodkräfta i sina vatten som även visat 
intresse av att utbyta erfarenheter. Även odlare av flod-
kräfta i Danmark efterfrågar möjligheter att diskutera 
erfarenheter kring flodkräftans betingelser.

Vattenkvalitet och pH-värde är avgörande för 
flodkräftan
Variationerna vad gäller pH-värdet runt Stävresjön är 
stora. Det finns i en del fall förklaringar till detta. De se-
naste tre årens nederbördsfattiga somrar har bidragit till 
att man måste vara mer vaksam vad gäller variationerna 
i pH-värdet. Denna betydelsefulla indikator för flod-
kräftan kan ligga långt under det värde som är accepta-
belt för en sjö eller vattendrag med flodkräfta. Aktuella 
erfarenheter från framstående odlare av flodkräfta 
vittnar om pH-värdets stora betydelse för flodkräftans 
utveckling och välbefinnande.
 Mot den bakgrunden gjordes omfattande insatser ef-
ter avstämning med Sala kommun. Det var nödvändigt 
att omgående genomföra åtgärder för att erhålla pH-vär-
den till acceptabla nivåer. Tack vare bra kontakter med 
åkerier och leverantör av kalksten kunde utläggning av 
kalksten genomföras innan hösten 2017 som innebar 
att det blev svårigheter att komma fram till de tillflöden 
som försågs med kalksten i näst intill samtliga tillflöden 
runt Stävresjön.
 Mätningar indikerar att fortsatta insatser erfordras 
för att hålla pH-värdet tillräckligt högt framgent. På en 
förminskad karta på sid 27 framgår pH-värden noterade 
på karta och i tabell över dessa 26 strategiska mätplatser 
runt Stävresjön.

Flygfotografering och växtlighet 
Det finns en omfattande växtlighet under och vid 
vattenytan som tilltar under varma somrar i Stävresjön. 
En del av denna växtlighet upptäcktes vara av större 
omfattning vid vassröjning från båt. Vid Stävresjön finns 
en omtyckt kommunal badplats varför intresset för en 
bra vattenkvalitet även är angeläget för Sala kommun 
och även för övriga badställen runt sjön.   
 I samråd med Sala kommun beslutades att genomföra 
flygfotografering för att få en så långt möjligt heltäckan-
de bild av denna otjänliga växtlighet.
 För att erhålla en bättre överblick och om möjligt se 
trender i sjöns vattenväxtlighet i vikarna runt Stävresjön 
beslutades i samråd med Sala kommun att genomföra 
denna flygfotografering vart annat år. Det framkom att 
det är en betydande växlighet på grundare vatten i flera 
av vikarna. Denna växtlighet ser ut att öka något efter 
att dessa bilder jämförts. Första fotografering utfördes 
under 2015 och den andra genomfördes under 2017.
 Denna åtgärd är viktig för att erhålla underlag om 
växtlighetens utbredning och förekomst i Stävresjön. 
Detta kan vara en av de viktigaste faktorerna till var-

för tidigare stenbottnar numera ligger under en bädd 
av sediment. Växtligheten bidrar till att de så viktiga 
gömslena för flodkräftor försvinner och därmed mins-
kar populationen.  
 Framgent bör därför flygfotografering genomföras 
vart annat år för att följa denna utveckling. Fotografe-
ringen genomförs mycket effektivt från helikopter av en 
rutinerad fotograf under ett par timmar. Helikoptern 
utgår från Västerås. Se bilaga.

Mälarens Vattenpris 2012 
Stävresjöns Fiskevårdsområdesförening tilldelades he-
dersomnämnande och en prissumma på 25 000 kronor 
från Mälarens Vattenvårdsförbund.
 Juryns motivering till hedersomnämnandet till Stäv-
resjöns Fiskevårdsområdesförening:
”Stävresjöns Fiskevårdsområdesförening arbetar med stort 
engagemang, i dialog med både expertis och allmänheten, 
för att främja den hotade svenska flodkräftan. Ambitions-
nivån i deras föreslagna åtgärdsprogram för Stävresjön är 
lovvärd och kan även inspirera andra personer och fören-
ingar att initiera och bedriva ett inom vattenförvaltningen 
nödvändigt lokalt vattenvårdsarbete.”  
 Mälarens Vattenpris är instiftat av de fem länsstyrel-
serna runt Mälaren.

Media – Redaktionell bevakning och 
kräftsäsongen
Genom åren har det varit en omfattande pressbevak-
ning när det gäller genomförda åtgärder för att bevara 
flodkräftan vid Stävresjön. Vidare har seminarierna med 
erkänt kunniga föreläsare rönt uppmärksamhet.  Det är 
både lokalpress som Sala Allehanda, Västerås Tidning, 
Västmanlands Nyheter och rikspress som skrivit om 
våra insatser. Både i Land och Land Lantbruk har omfat-
tande artiklar redovisat arbetet för att rädda flodkräftan 
i Stävresjön. Inför kräftsäsongen brukar media upp-
märksamma denna starka tradition runt kräftpremiären. 
Artiklarna återfinns i bilagorna.

Stävresjön i förgrunden mot sydväst med sjöarna Gussjön och 
Fläcksjön i bakgrunden.
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Förvaltningsplan för flodkräfta i 
Västmanlands län
Inledningsvis konstaterar Länsstyrelsen det hot som 
signalkräftan utgör och att länets kända flodkräftvatten 
halverats under de senaste 20 åren, I dagsläget finns 
endast ett 40-tal sjöar med flodkräfta i vårt län. I ett 
tidigt skede tog Länsstyrelsen kontakt med Stävresjöns 
Fiskevårdsområdesförening och Sala kommun för att 
vid ett möte under början av 2017 ingående diskutera 
de frågeställningar som ligger till grund avseende den 
förvaltningsplan som skulle utarbetas.
 I Förvaltningsplanen föreslås bildande av Kräftsköt-
selområden för de sjöar som alltjämt har flodkräfta. 
Varje område behöver utarbeta en åtgärdsplan som 
utgår från kunskap om kräftbeståndets storlek och 
utvecklings potential. Detta arbete inleddes redan under 
2009 vid Stävresjön.
 Länsstyrelsen har mot bakgrund av ett antal urvals-
kriterier slutligen valt ut sju föreslagna kräftskötsel/ -
skyddsområden i vårt län.  
 Förvaltningsplanen skickades på remiss till dessa sju 
högst prioriterade områdena med flodkräfta i vårt län 
där Stävresjön ingår. Även till Tomas Jansson, Kräft-
mannen AB som varit projektledare för insatserna vid 
Stävre sjön samt Lennart Edsman vid SLU – Institutio-
nen för akvatiska resurser vid Drottningholm som bland 
annat medverkat vid seminarierna vid Stävresjön.
Förvaltningsplanen inlämnades till Havs- och vatten-
myndigheten – HaV under maj månad 2017.
 Länsstyrelsen genomförde en workshop i början av 
2018 vid Gullvalla Bygdegård intill Stävresjön riktat till 
representanter/fiskevattenägare för de sjöar som ”pekats 
ut” av Länsstyrelsen som extra skyddsvärda i vårt län. 
Vid seminariet medverkade Tomas Jansson, Kräftman-
nen AB med omfattande kunnande kring arbetet att 
bevara och utveckla flodkräftan och erfarenheter från 
arbetet vid Stävresjön.

Skyddsområde för flodkräfta
I samråd med Länsstyrelsen förbereds att bilda ett 
Skyddsområde för flodkräfta vid Stävresjön. Det innebär 
en tydlig och omfattande information samt klargörande 
av åtgärder och iakttagande för att skydda och bevara 
flodkräftan som finns i Stävresjön. 
 Ett första steg i detta avseende var att redan under 
2010 bilda ett Kräftskötselområde vid Stävresjön. Detta 
har legat till grund för fortsatta insatser.
Inom ett område som har förklarats att utgöra ett 
skyddsområde är det förbjudet att;

• Saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor  
 som inte härrör från området,
• använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där  
 det fångas,
• utan föregående desinfektering använda fiskeredskap,  
 båtar maskiner eller andra föremål som har använts i  
 vatten utanför området och
• utplantera signalkräfta.

 Enligt utdrag ur 11§ 2 kap. förordningen (1994:1716) 
om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Länsstyrel-
sen får föreskriva sådana undantag från bestämmelserna 
i första och till tredje stycket som inte ökar risken för 
smittspridning eller som erfordras av vetenskapliga skäl. 
Förordning (2005:462).
 Stävresjön blir förmodligen därmed den första sjö 
som registreras som Skyddsområde för flodkräfta i 
Västmanland.

Reningsdammar vid Stävresjön
Under arbetet med åtgärdsprogrammet finansierat som 
LONA-projekt konstaterades övergödningsproblem 
med igenslamning och igenväxning av hårdbottnar 
som torde vara huvudorsaken till flodkräftbeståndets 
minskning sedan 1970-talet. Detta blev en väckarklocka. 
Stävresjön är påverkad av övergödningseffekterna, vad 
blir nästa steg? En sjö man inte kan bada i? 
 Ett engagemang utvecklades bland markägare och 
boende/fritidshusägare runt Stävresjön med en vilja att 
skydda sjön mot övergödning och övrig påverkan. Man 
vill i framtiden bo vid en fungerande sjö med fina bad-
möjligheter och ett attraktivt fiskbestånd.

 Det blev därför angeläget att skapa bättre vattenkva-
litet i Stävresjön. Det ledde fram till anläggande av re-
ningsdammar vid ett av inloppen till Stävresjön. Projek-
tet genomfördes under åren 2015 till 2017 i tre etapper 
med omfattande underlag som tekniska beskrivningar 
och offerter avseende genomförande. 
 Ett uppföljande arbete för kontroll av dammar och 
mätning av vattenkvalitet genomförs i samarbete med 
Sala kommun fram till och med 2019. Detta omfat-
tande projekt har finansierats genom stöd av Lokala 
vattenvårdsprojekt - LOVA. Reningsdammarna eller 
fosfordammarna är de största i Västmanland. Av foldern 
i bilagan framgår arbetet med dammarna och dess 
funktion.

Reningsdammar
Stävresjön
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Anders Fläckeanders.flacke@mdm.se0224-74 12 15,  070-592 79 90

Faktaavsnitt - Beskrivning av förutsättningarna
Den huvudsakliga tillrinningen till Stävresjön sker via ett stör-
re dike som rinner till sjön i dess östra del. Detta dike består 
av två grenar. Den norra grenen avvattnar ett område som till 
stor del utgörs av skog och betesmark, medan den östra grenen 
avvattnar ett område som domineras av åkermark. Det totala 
avrinningsområdet är 600 ha. Den östra grenen avvattnar ca 70 
hektar och tillförs även en del behandlat vatten från enskilda 
avlopp. I den nedre delen av detta dike, innan det rinner sam-
man med diket från norr. Det finns fyra mindre dammar som 
ursprungligen anlagts som dammar för odling av flodkräfta. 
Dammarnas totala yta utgör i nuläget ca 0,5 hektar, motsvarar 
0,7 % av avrinningsområdet.   De erfarenheter som finns gällande våtmarker som växtnä-
ringsfällor visar på att en relativt hög fosfor- och kväveavskilj-
ning kan erhållas i dammar av denna storlek. Särskilt fosforav-
skiljningen, som huvudsakligen sker genom sedimentation av 
partikelbunden fosfor. Om man antar att förlusten av fosfor 
från åkermarken uppgår till 0,35 kg/hektar och år och kväve-
förlusten till 10 kg/hektar och år och att det är 60 hektar åker 
inom avrinningsområdet så blir den totala transporten 21 kg 
fosfor och 600 kg kväve. Övrig mark ca 10 ha kan antas bidra 
med en i sammanhanget försumbar belastning. Om så gott som 
allt vatten leds genom dammarna blir belastningen ca 40 kg 
fosfor och 1,2 ton N per hektar våtmark och år. Vid denna be-
lastning bör avskiljningen kunna uppgå till ca 10-15 kg fosfor 
respektive ca 100 kg kväve, per hektar våtmarksyta. För den 
aktuella våtmarksytan på 0,5 hektar innebär det ca 5-8 kg fos-
for och 50 kg kväve.

 Dammarna kommer också att fungera för efterpolering av 
renat avloppsvatten  från bebyggelse i  Gullvalla och andra en-
skilda avlopp.  Vilt- och fågelliv har redan efter några år kommit att bli om-
fattande vid och kring dammarna. Här kan man se älg, rådjur, 
lo, vildsvin, räv och varg. Det finns havsörn, kärrhök, fiskgju-
se, trana och häger. Gräsand, grågås och både knölsvan och 
sångsvan som häckar och dessutom kan man höra storlommen 
i Stävresjön som har höga krav på god vattenkvalitet.
 Detta relativt omfattande projekt som planerats och genom-
förts under sammantaget sex år har fortlöpande redovisats 
och diskuterats vid årsmöten och i andra sammanhang med 
Svartåns vattenråd. Genom det intresse som vattenrådet visat 
för de planerade och genomförda insatserna har detta utgjort en 
värdefull stimulans i arbetet vid Stävresjön.
  Genomförandet av det totala dammprojektet har finansierats 
av markägaren Torbjörn Ander i samarbete med sin far Ivar An-
der samt genom LOVA-bidrag med stöd av Sala kommun och 
Länsstyrelsen i Västmanland. Inga medel har beviljats efter en 
omfattande dialog med Länsstyrelsen för informationsinsatser. 
Detta  trots  att  regelverket  för LOVA-stöd medger detta  efter 
avstämning med Havs- och Vattenmyndigheten som svarar för 
regional resurstilldelning genom länsstyrelserna.
 Informationen i denna folder med text samt bilder har utar-
betats under april 2017 och även finansierats av Anders Fläcke 
som ansvarat för ansökan av medel samt reningsdammarnas 
projektering och genomförande.
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 En stor bild på första sidan i Sala Allehanda och 
följande artikel redovisar dessa omfattande insatser för 
en bättre vattenkvalitet i Stävresjön. Reportaget gjor-
des i samband med att styrelsen för Svartåns vattenråd 
genomförde ett studiebesök vid dessa reningsdammar 
sommaren 2017. Reportaget framgår av bilaga.
 
Flodkräftan i Stävresjön – en traditionsrik resurs
För att ta tillvara den unika resurs som flodkräftan utgör 
har restaurering av områden runt Stävresjön till stor del 
genomförts med nya metoder och ny teknik som base-
rats på innovativt tänkande hos fiskevattenägarna runt 
Stävresjön. Dessa insatser av skilda slag som kommente-
rats ovan har ingående dokumenterats vad gäller typ av 
åtgärder och lokalisering runt Stävresjön. Främst med 
hänsyn till en långsiktig strategi med avsikt att kunna 
genomföra uppföljande åtgärder samt kompletterande 
insatser.
 Sammantaget har det handlat om biologisk återställ-
ning till ett väl fungerande ekosystem och därmed gyn-
na naturlig återkolonisation av flodkräftan i Stävresjön.
 De omfattande insatserna för att bevara och vidare-
utveckla beståndet av flodkräfta under snart en tioårs-
period har uppmärksammats i skilda sammanhang 
och från många håll runt om i Sverige. De välbesökta 
heldagsseminarierna med erkänt kunniga föreläsare 
och omfattande dokumentation har tillsammans med 

mediabevakningen genom åren utgjort en värdefull 
kompetensuppbyggnad. Till detta ska läggas den unika 
nationella Referensgrupp som ger inspiration och följer 
arbetet vid Stävresjön.
 De årliga insatserna och tidigare åtgärder för att beva-
ra och skapa långsiktiga betingelser har till största delen 
finansierats genom programmet Lokala naturvårssats-
ningar - LONA med medel i tre steg och ett omfattande 
eget arbete. Detta föregicks av ett omfattande program-
arbete som inleddes under 2009 - Förslag till åtgärds-
program 2011-2014 – och presenterades 2011. 
 Avslutningsvis bör framhållas att redovisade aktivi-
teter och genomförda åtgärder ovan i denna Informa-
tionsskrift inte utgör någon avslutning på ett omfattande 
arbete som genomförts under en tioårsperiod. Som 
framgår ovan handlar det mer om att sammanfatta och 
redovisa hittills genomförda insatser med avsikt att 
delge en omfattande helhet. Mot den bakgrunden har 
en fortsättning av arbetet med delvis nya metoder och 
insatser utarbetats för att bevara och utveckla flodkräf-
tan i Stävresjön. Även detta ett utvecklingsprojekt som 
utarbetats i samråd med Sala kommun avseende ett 
kommande LONA - Steg 4-projekt som genomförs un-
der åren 2019-2021. Denna omfattande projektframstäl-
lan inlämnades under november 2018 till Länsstyrelsen 
i Västmanland.

Ett par av de många kartor som ingående dokumenterar
åtgärdsarbetet vid Stävresjön.
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1 Sammanfattning - Kräftskötselområdet Stävresjön

1.1 Närmast kända signalkräftbestånd

Fiskerättsägarna i Stävresjöns fvof har gått samman 
och bildat ett kräftskötselområde för att gemensamt 
bevara och förbättra det bestånd av flodkräfta (As-
tacus astacus) som finns i Stävresjön, Sala kommun. 
Denna information om ”Kräftskötselområdet Stäv-
resjön” är en kortfattad version. En mer detaljerad 
sammanfattning finns på www.astacus.org under fliken 
”Bildade kräftskötselområden i Västmanland”. Kräft-
skötselområdet Stävresjön omfattar sjöns avrinnings-
område och delar av Stävrebäcken till och med cirka 
500 m nedströms Stäfre Gård, se karta. 
  Det fanns en stor tradition kring det årliga kräft-
fisket vid Stävresjön liksom i övriga Västmanland. 
Kräftorna i Svartån, Hörendesjön och Stävresjön i 
Västerfärnebo var välkända och höll god kvalitet. 
Sigfrid Lundin som var verksam i Västerfärnebo köpte 
upp och levererade flodkräftor under flera årtionden 
till Östermalmshallen i Stockholm och till Hovet. Vad 
man vet har det alltid funnits kräftor i Stävresjön, men 
sedan slutet av 1960-talet har beståndet succesivt 
minskat, men fortfarande bedrivs ett kräftfiske. Mål-
sättningen är att återskapa ett eftertraktat fiske efter 
den för Västmanland ovanliga flodkräftan. Det största 
hotet mot flodkräftorna i Stävresjön är att någon il-
legalt planterar ut signalkräftor, som alltid är bärare 
av kräftpest. Ett led i detta arbete är att seminarier 
genomförts under 2010 och 2011. Föreläsare på dessa 
seminarier har varit rikets experter på flodkräfta.

Den närmaste kända lokalen där signalkräftor förekom-
mer är i Ljömsebosjön och i Myrbäcken som avvattnar 
sjön. Fågelvägen mellan Stävresjön och Ljömsebosjön 
skiljer det sig endast ca 3 km. Ljömsebosjön ligger dock 
inom Sagåns avrinningsområde vilket medför att dessa 
signalkräftor inte av egen kraft kan påverka Stävresjöns 
flodkräftbestånd. Signalkräftan är numera utbredd i Sa-
gåns och Svartåns avrinningsområde. 
  Utloppen från Stävresjön och Gussjön mynnar i Svartån 
ca 3,5 km uppströms Fläcksjön. Sammanfattningsvis före-
kommer signalkräftor nästan överallt i omgivande vatten.
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Kräftpesten sprider sig i Sverige och hotar våra flodkräftbestånd. 
Kräftpest sprids främst via signalkräftor, pestdrabbade flodkräftor 
eller smittat vatten. Genom att följa reglerna nedan hjälper Du till 

att förhindra spridning av kräftpest!

Desinficering sker genom:
•	Torkning	till	fullständig	torrhet.							•		Tvätt	med	T-röd	(minst	20	min).							•		Kokning	eller	djupfrysning.

Det är förbjudet att:
•	utan	desinficering	använda	redskap	för	kräft-	 	
	 fångst	som	tidigare	använts	i	ett	annat	vatten
•	förvara,	kasta	eller	använda	som	bete	hela	eller			
	 delar	av	kräftor	i	ett	annat	vatten	än	där	de	fångats
•	i	ett	vatten	rengöra	eller	kasta	emballage	som		 	
	 innehållit	kräftor	från	ett	annat	vatten.

Tänk på att aldrig:
•	flytta	båt	eller	kanot	mellan	vatten	utan	
	 desinficering
•	slå	ut	vatten	från	ett	vattendrag	i	ett	annat
•	kasta	tillbaka	sjuka	eller	döda	kräftor	i	vattnet
•	använda	fisk	från	ett	vatten	som	bete	i	ett	annat.

Anmäl alltid fångst eller observation av kräfta du misstänker är sjuk!

©	Hushållningssällskapet	i	Värmland.
Materialbeställning:	Samson	Reklam	AB	•	Tel.	021-13	74	10	•	samson.reklam@telia.com

Es ist verboten:
•	 ohne	Desinfizierung	Krebsfanggeräte	zu	benutzen,	die	vorher	in	anderem			
	 Wasserlauf	benutzt	worden	sind
•	 ganze	oder	Teile	von	Krebsen,	in	jedem	Wasserlauf	wo	sie	nicht	gefangen			
	 sind,	aufzubewahren,	als	Köder	zu	benutzen	oder	darin	wegzuwerfen
•	 Verpackungen,	die	Krebse	von	einem	Wasserlauf	enthalten	haben,	in	
	 anderem	Wasserlauf	sauberzur	machen	oder	darin	wegzuwerfen.

Zur Beachtung:
•	 nie	Boote	oder	Paddelboote	ohne	Desinfizierung	zwischen	verschiedenen		
	 Wasserläufen	transportieren
•	 nie	Wasser	aus	einem	Wasserlauf	in	einen	anderen	ausschütten
•	 nie	kranke	oder	tote	Krebse	ins	Wasser	zurückwerfen
•	 nie	Fische	aus	einem	Wasserlauf	in	einem	anderen	als	Köder	benutzen.

Desinfizierung erfolgt durch:
•	 Trocknen	zur	völligen	Dürre.
•	 Reinigung	mit	Brennspiritus	”T-röd”	(mindesten	20	Minuten).
•	 Kochen	oder	Tiefkühlung.

Melden Sie immer Fang oder Beobachtung, die Grund zum 
Verdacht auf Krebspest geben!

It is prohibited to:
•	 use	crayfish	equipment	in	different	waters	without	intermediate	
	 disenfection
•	 store,	discard	or	use	as	bait	whole	or	parts	of	crayfish	in	any	other	water		 	
	 than	where	they	were	caught
•	 clean	or	discard	crayfish	wrapping	in	any	other	water	than	where	the	
	 crayfish	were	caught.

Remember never to:
•	move	a	boat	or	a	canou	between	waters	without	intermediate	disinfection
•	 let	out	water	from	one	water	into	another
•	 through	back	infected	or	dead	crayfish	into	the	water
•	 use	fish	from	one	water	as	bait	in	another.

Methods for disinfection:
•	 Drying	to	complete	dryness.
•	Washing	with	ethanol	(minimum	20	minutes).
•	 Boiling	or	Deepfreezing.

Always report all catches or observations of crayfish
suspected to be infected!

 Die Krebspest hat sich in Schweden verbreitet  
 und droht unsere Edelkrebse auszurotten.
Krebspest verbreitet sich vorwiegend durch Signalkrebse, 
pestbefallene Edelkrebse oder angestecktes Wasser. 
So verhindern wir die Verbreitung der Krebspest:

 Crayfish disease is spreading in Sweden and  
 threatens our population of noble crayfish.
Crayfish disease is transmitted by signal crayfish, 
infected noble crayfish and infected water.

Kräftskötselområdet  Stävresjön
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1.4 Konkreta åtgärder för Kräftskötselområdet
Stävresjön är bland annat:

• Hindra illegala utplanteringar av signalkräftor 
(Pacifastacus leniusculus) till området

• Hindra spridning av kräftpest  
(Aphanomyces astaci)

• Informationsspridning med hjälp av skyltar och 
broschyrer om flod/signalkräftor och spridning 
av kräftpest, framförallt vid platser där männis-
kor kommer i kontakt med vattensystemet t ex 
rastplatser, badplatser isättningsplatser för båtar

• Ha en stabil och tillfredsställande vattenkvalité 
med fokus på övergödningsproblematiken

• Fortsätta fiska kräftor men med tydliga råd och 
rekommendationer till exempel minimått om 10 
cm för hanar och 10,5 cm för honor, begränsning 
av redskap, fisketider mm

• Det skall finnas tillräckligt med bon och gömslen
• Vid behov flytta egna kräftor inom Stävresjön
• Årligen inventera flodkräftbestånden genom prov-

fiske
• Ta del av spridningen med signalkräftbeståndet i 

Svartån och Sagåns avrinningsområde. Viktigt att 
veta var signalkräftor finns och utvecklingen av 
dessa. Detta sker tillsammans med Länsstyrelsen

• Undvika överfiskning av flodkräftbeståndet

Tomas Jansson 
Maj 2011

Tel 054 - 54 56 18
www.hush.se/s

www.astacus.org

1.3 Målsättningen för Kräftskötselområdet  
Stävresjön är att:

1.2 Risken för spridning av kräftpest till  
skötselområdet
Det finns en kombinerad camping- och kommunal 
badplats vid Stävresjön, som är belägen vid sjöns syd-
östra del. Vid denna plats kan det finnas risk att kräft-
pestsmittat vatten från andra avrinningsområden kan 
tillföras Stävresjön. Bebyggelsen runt sjön bidrar till 
en generell stor mänsklig aktivitet i nära anslutning till 
sjön. Detta kan öka riskerna med spridning av kräftpest 
och illegala utplanteringar med signalkräftor framförallt 
i anslutning till fritidshus eller fritidsområden. Men att 
det bor och uppehåller sig mycket folk runt sjön utgör 
samtidigt en resurs i form av att man tillsammans kan 
hålla uppsikt över området och därmed utgöra informa-
tionsspridare för att undvika att detta skall ske.

• Minska näringsbelastningen vid inflödet till  
Stävresjön

• För att vara säker på att det inte går upp signal-
kräftor i bäcken mellan Gussjön och Svartån bör 
man undersöka förekomst av signalkräftor vid 
bäckens mynning i Svartån, 1-2 gånger per år

• I samråd med Länsstyrelsen bildas ett skyddsom-
råde för flodkräfta

• Informationsspridning, även till angränsande fvof
• Utarbeta en tydlig strategi i samband med fiskut-

sättningar. Den fiskodlare som levererar utsätt-
ningsfisk måste garantera att det inte förekommer 
signalkräftor eller en akut kräftpest i anslutning 
till sin fiskodling.

• Återskapa de tidigare goda stenbottnar som ut-
gjorde goda biotoper för kräftor innan igenväx-
ningsproblematiken. Skall ske genom muddring/ 
slamsugning

• Utläggning av stenmaterial på de återskapade 
bottnarna med syftet att skapa optimala biotoper 
för kräftor

• Genomfört seminarier under 2010 och 2011 med 
landets expertis på flodkräfta

• Fortsatt minkjakt
• Stävresjön fvof skall återuppliva den förr så upp-

skattade traditionen med kräftfiske kvällen före 
den 8 augusti kl 17.00
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Ett LONA projekt med stöd från Länsstyrelsen Västmanland i samarbete med Sala kommun.

Kräftskötselområdet Stävresjön
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Referensgruppen för Kräftskötselområdet Stävresjön –  Sala kommun 

Bo Andersson, Bo Konsult Förvaltning AB/Hebykräftan är odlare av flodkräfta vid gården i Heby 
främst för utsättning. En av Sveriges mer kända och större odlare av flodkräfta sedan drygt 20 år. 
Anlitas av företag och offentliga beställare för rådgivning och etablering av odlingar för flodkräfta. 

Magnus Appelberg, professor vid Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet 
(SLU Aqua). Har forskat på effekter av försurning och kalkning på flod- och signalkräftor, och är nu 

inriktad på miljöns effekter på fisk.  

Anna Aspán, Forskare, Fisksektionen vid enheten för djurhälsa och antibiotikafrågor, SVA, 
Uppsala. Ansvarar för kräftpestdiagnostiken, har erfarenhet om flodkräfta och dess betingelser. 

Lage Cerenius, lektor vid Institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet. 
Lång erfarenhet av kräftpest och andra infektionssjukdomar på kräftdjur. 

Lennart Edsman, Forskare vid SLU och tidigare nationell samordnare för flodkräfta vid Fiskeri-
verket. Välkänd forskare inom flodkräfta. Verksam vid Sötvattenlaboratoriet vid Drottningholm. 

Rolf Gydemo, Länsfiskerikonsulent vid Länsstyrelsen Gotland.  
Välkänd forskare inom flodkräfta och bland annat nationell samordnare för en grupp länsfiske-
konsulenter med särskilt intresse för flodkräfta i Sverige. 

Tomas Jansson, Kräftmannen AB. 
En av landets mer kända personer för återinförande av flodkräfta i Sverige. Arbetat med omfattande 

projekt i Sverige och Norge. Har besökt Kina för att studera odling av kräftdjur. 
Ansvarar för Sveriges enda webbsite för flodkräfta www.astacus.org. Projektledare för LONA-
projektet, Kräftskötsel-området Stävresjön. Har egna dammar med flodkräfta. 

Per Nyström, Ekoll AB. Docent i limnologi, arbetar som natur- och vattenvårdskonsult med kräft-
relaterade frågor. Har erfarenheter inom forskning och praktiskt arbete kring signal- och flodkräftans 
ekologi. Har arbetat på Simontorp Aquaculture AB med odling av signalkräfta och rådgivning till 
flodkräftodlare, även inomhusodling. Utvecklat kräftfoder i samarbete med Aller Aqua i Danmark. 

Testat detta foder för dammodling med både signalkräfta och flodkräfta vid bland andra Kulebo-
kräftan. Har egna dammar med flodkräfta.  

Ronnie Hermansson, Länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen i Västmanland. 
Tidigare i Uppsala län med omfattande erfarenhet kring sötvattenfrågor.  

Kjell Eklund, Miljöekolog vid Sala kommun. 
Omfattande erfarenhet kring natur och vattensystem i Svartådalen och Sala/Heby-området. 

   

Anders Fläcke  0224-74 12 15,  070-592 79 90 - anders.flacke@mdm.se  2018 
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Länsstyrelsen i Västmanland i samarbete med Stävresjöns Fiskevårdsområdesförening, Fiskeriverket och 
Hushållningssällskapet i Värmland genomför ett dialogseminarium hur framtiden för flodkräftor ser ut i 
Västmanland. Vilka hot och möjligheter som finns? Hur kan vi utveckla flodkräftodling i dammar? Det vi 
vet är att i takt med den ökande illegala utplanteringen av signalkräftor är vi på väg att utrota vår inhems-
ka flodkräfta. Programmet riktar sig till fiskevårdsområdesföreningar, fiskerättsägare, odlare och intresse-
rade av flodkräfta samt till dem som är intresserade av att lära sig mer om flodkräftans betingelser i våra 
vatten och odling av flodkräfta 
Program med hålltider: 
 
   9.30    Kaffe och smörgås 
 
10.00     Flodkräftans framtid i Sverige – ett nationellt program. Är signalkräftan ett alternativ?                                         

Lennart Edsman, kräftforskare vid Sötvattenslaboratoriet Drottningholm. 
 

11.00   Hur kan vi bevara och utveckla fiskbara flodkräftbestånd med bildandet av kräftskötselområden, 
Tomas Jansson, Hushållningssällskapet i Värmland. 

 
11. 45    Lunch 
 
12.30     Kräftorna i Västmanland och vad innebär nya förvaltningsplanen för flodkräfta.  

Stödmöjligheter för flodkräftfiskevård.  
Sven-Erik Åkerman, Länsfiskekonsulent Länsstyrelsen i Västmanland. 

 
13.15  Kort introduktion om flodkräftans levnadsvillkor. En filmvisning över flodkräftans biologi samt 

Mikael berättar om erfarenheterna från den egna kräftodlingen, som är Sveriges största kräftod-
ling. Mikael Persson, Sjönnebolskräftan. 

 
15.00      Kaffe 

 
15.30     Tomas Jansson, Hushållningssällskapet i Värmland berättar om egna ”hobbyerfarenheter” från 

flodkräftodling i dammar. 
 
16.00     Frågestund och hur går vi vidare. 

 
Datum:  Lördagen  den 29 maj 2010   kl.10.00 – ca 16.30 
 
Plats:  Gullvalla Bygdegård som ligger intill Stävresjön mellan Sala och Salbohed  
 
Kostnad:       Deltagaravgift inkl dokumentation kaffe och enklare lunch 200 kronor 

som betalas kontant vid seminariet. 
 
Anmälan till: Anders Fläcke, Stävre   Tel: 0224 -74 12 15     anders.flacke@mdm.se 
Sista anmälningsdag: Torsdag den 20 maj 2010 

www.astacus.org 
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Länsstyrelsen i Västmanland i samarbete med Stävresjöns Fiskevårdsområdesförening, Sala kommun, Fiskeriverket och 
Hushållningssällskapet i Värmland genomför ett dialogseminarium hur framtiden för flodkräftor ser ut i Västmanland. Vilka 
hot och möjligheter finns? Hur kan vi utveckla flodkräftan i våra vattendrag och sjöar. Hur lyckas man med flodkräftodling i 
dammar?  
Vi vet att i takt med den ökande illegala utplanteringen av signalkräftor är vi på väg att utrota vår inhemska numera rödlistade 
flodkräfta. Programmet riktar sig till fiskevårdområdesföreningar, fiskerättsägare, odlare och övriga intresserade av flodkräfta 
för att konkret ta del av både forskning och praktiska erfarenheter om flodkräftans betingelser. Visning av den svenska amfi-
biska redskapsbäraren Truxor. Den skär vass, suger slam och mycket mer vilket även gjort den till en framgångsrik exportpro-
dukt. 

 
Program lördag den 7 maj  2011  kl. 9.30 – ca 16.00 

 
09.30 Kaffe och smörgås 
 
10.00  Välkomstanförande av landshövding Ingemar Skogö, Länsstyrelsen Västmanlands län.  

 
10.15 Flodkräftans framtid i Sverige – var står vi under 2011? Är signalkräftan ett alternativ?                                
 Lennart Edsman, kräftforskare vid Sötvattenslaboratoriet Drottningholm - Fiskeriverket. 
 
10.45 Kräftorna i Västmanland och vad innebär nya förvaltningsplanen för flodkräfta.  
 Stödmöjligheter för flodkräftfiskevård.  
 Sven-Erik Åkerman, Länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen Västmanlands län. 
 
11.00  Kräftans ekologi. Vad sker i vattendrag och vid odling. Kan man bli av med signalkräftan ? 
 Rolf Gydemo, Länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen Gotland. 
 
11.30 Hur tålig är egentligen signalkräftan jämfört med flodkräftan? 
 Kenneth Söderhäll, Professor, Institutionen för organismbiologi, Uppsala Universitet.  
 
12.00 Lunch - Visning av Truxor, en amfibisk redskapsbärare utrustad med vasskärare och slamsug.  
 Torbjörn Hallin, VD Dorotea Mekaniska AB. 
 
13.00 Nyttiga och besvärliga faktorer som påverkar styrkan hos kräftbeståndet. 
 Tommy Odelström, Gränome Kräftodling. 
 
13.30 Vi bevarar och utvecklar fiskbara flodkräftbestånd genom Kräftskötselområden. 
 Ett aktuellt exempel – Stävresjön, Sala kommun.  
 Tomas Jansson, Hushållningssällskapet i Värmland. 
     
14.30  Kaffe. 
 
15.00  Erfarenheter av kräftodling med Hälsokontrollerade flodkräftor för utsättning. 
  Bo Andersson, Hebykräftan. 
 
15.30  Frågestund och hur går vi vidare. 

 

Datum: Lördag 7 maj  2011 kl. 9.30 – ca 16.00           
Plats: Gullvalla Bygdegård som ligger intill Stävresjön mellan Sala och Salbohed.  
 
Kostnad: Deltagaravgift inkl seminariepärm, kaffe och enklare lunch på temat:  
 300 kronor som betalas kontant vid seminariet. 
 
Anmälan till: Anders Fläcke, Stävre. Tel: 0224 -74 12 15. Mail: anders.flacke@mdm.se 
Sista anmälningsdag: Torsdag 28 april 2011.   
 
             www.astacus.org                                      

Bilaga



36

Västmanlands Nyheter 12 maj 2011
Bilaga



37

  
 

  

            Inbjudan till dialogseminarium lördag den 12 maj 2012  kl 13.00  
                                     Gullvalla Bygdegård 

Under 2010 och 2011 har vi genomfört två seminarier med landets expertis på flodkräfta för att på bästa sätt 
rädda flodkräftan i Stävresjön. I sjöarna runt om finns numera signalkräftan utbredd och den utgör ett hot mot 
den svenska flodkräftan. Flodkräftan är en rödlistad art och med stöd från Länsstyrelsen i Västmanland har vi 
erhållit förutsättningar att rädda och utveckla vårt bestånd av flodkräfta. Vi bjuder nu in till ett 
dialogseminarium för alla som bor runt Stävresjön. Det ges tillfälle att lära sig mer om flodkräftan och att 
ställa frågor till några av de experter som tidigare medverkat vid våra seminarier. 

Program   kl 13.00 – ca 15.30 

• Flodkräftans liv och leverne samt fortplantning. En introduktion till dagens dialogseminarium. 
Kräftskötselområdet Stävresjön och åtgärdsprogram för att rädda flodkräftan 
Tomas Jansson, Projektledare, verksam vid Hushållningssällskapet i Värmland 

• Flodkräftans utbredning i Sverige och betingelser i nuläget 
Rolf Gydemo. Länsfiskekonsulent Gotland  

• Kaffe och smörgås 

• Erfarenheter kring bevarande och utsättning av flodkräfta samt utplantering av gös i Gävleborg 
Ulf Stridsberg, Sandvikens kommun 
 

• Faktorer som påverkar flodkräftbeståndet i Stävresjön 
Tommy Odelström, Grönome Kräftodling 
 

• Hur går vi vidare för att rädda flodkräftan i vår sjö och övriga frågor 

Dokumentation utgörs av informationsskrifter om flodkräfta och en omfattande rapport om vår sjö och det 
Kräftskötselområde som bildats för Stävresjön. 

Frågor kring seminariet kan ställas till Anders Fläcke  0224 - 74 12 15 eller  anders.flacke@mdm.se 

                Välkomna ! 

                                           Stävresjöns Fiskevårdsområdesförening  
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Hur skapar vi ett bra flodkräftbestånd i Västmanland ?              
Stävresjöns Fiskevårdsområdesförening har i samarbete med Sala kommun och med stöd av Länsstyrelsen i Västmanland 
genomfört omfattande insatser för att bevara och utveckla flodkräftan. Vi inbjuder även i år till ett dialogseminarium för att 
redovisa vårt arbete och ta tillvara andras erfarenheter för att möta framtiden för flodkräftan i Västmanland. Vilka hot och 
möjligheter finns? Hur kan vi utveckla flodkräftan i våra vattendrag och sjöar. Hur lyckas man med flodkräftodling i dammar?  
I takt med den ökande illegala utplanteringen av signalkräftor är vi på väg att utrota vår inhemska numera rödlistade flodkräfta. 
Vi vill trots detta även redovisa den resurs som signalkräftan faktiskt utgör för våra vatten. Programmet riktar sig till fiske-
vårdområdesföreningar, fiskerättsägare, odlare och övriga intresserade av kräftor för att konkret ta del av både forskning och 
praktiska erfarenheter om kräftans betingelser i våra vatten. Visning av den svenska amfibiska redskapsbäraren Truxor som 
skär vass, suger slam och mycket mer vilket även gjort den till en framgångsrik exportprodukt. 
 
Program lördagen den 26 maj 2018  kl. 9.30 – ca 16.00 
 
09.30 Kaffe och smörgås 
 
10.00  Välkomstanförande av Landshövding Minoo Akhtarzand, Länsstyrelsen i Västmanland.  

 
10.15 Flodkräftans framtid i Sverige och hur tar vi tillvara flodkräftan i våra vatten.                         
 Jenny  Zimmerman, Doktor i biologi med inriktning på flodkräfta. 
 
10.45 Vi bevarar och utvecklar fiskbara flodkräftbestånd genom Kräftskötselområden. 
 Exemplet – Stävresjön Flodkräfta, Sala kommun.  
 Tomas Jansson, Kräftforskare, Kräftmannen AB. 
 
11.30 Kräftpestdiagnostiken – Kräftornas hälsotillstånd. Diagnosmetod för kräftpest. 
 Anna Aspén, Forskare vid SVA, Uppsala. 
   
11.50 Vad en redskapsbärare som Truxor kan åstadkomma. 
 Joakim Gillerblad och Erik Skarfors, Sala Vassklippning AB.  
 
12.00 Lunch – Visning av Truxor, en amfibisk redskapsbärare utrustad med vasskärare och slamsug.  
 Tillverkas av Dorotea Mekaniska AB. Exempel på minkfällor. 
 
13.00 Signalkräftan i Västmanland. En resurs och dess utbredning samt fångster. Hanteringsregler. 
 Kräftdatabasen. Per-Arne Blomberg, Fisketillsyningsman för Mälaren och Svartån. 
 
13.20  Kräftans ekologi och fortplantning under ett år. Guldfisken i våra vatten – en invasiv art. 
 Rolf Gydemo, Docent och Länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen Gotland. 
 
13.40 Hur lyckas man med utsättning av flodkräfta och beståndets utveckling i naturvatten? 
 Jenny Zimmerman, Doktorerat inom ämneområdet flodkräfta.  
  
14.30  Kaffe. 
 
15.00  Odling av flodkräfta i dammar och nya odlingsmetoder. Manual för konkret rådgivning. 
 Erfarenheter från forskning i Tyskland. 
  Bo Andersson, Hebykräftan och Per Nyström, Docent, Ekoll AB. 
 
15.30  Frågestund och hur går vi vidare. Anders Fläcke, projektsamordnare för insatserna vid Stävresjön. 
 
Datum: Lördag 26 maj  2018 kl. 9.30 – ca 16.00           
Plats: Gullvalla Bygdegård som ligger intill Stävresjön vid väg 256 mellan Sala och Salbohed.  
 
Kostnad:   Deltagaravgift inklusive omfattande seminariepärm, kaffe och enklare lunch på temat:  
   300 kronor som betalas kontant vid seminariet. 
 
Anmälan till:  Anders Fläcke, Stäfre. Tel: 0224 -74 12 15. Mail: anders.flacke@mdm.se 
Sista anmälningsdag: Måndag 21 maj 2018.             Välkomna !  
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Heby  Heby kommun  
vill ha hjälp av allmän-
heten att minska antalet 
lupiner ute i naturen.

”Den vackra blomsterlupi
nen har gått från att vara  
en älskad trädgårdsväxt till 
att vara ett stort problem  
på många håll i Sverige”, 
skriver kommunen på sin 
hemsida.

Lupinen beskrivs som en 
invasiv art som sprider sig 
av egen kraft, skadar eko
systemet, har negativa 

 effekter på jordbruket, 
åstadkommer ekonomisk 
skada och påverkar hälsan 
negativt hos människor och 
djur. Genom att lupinen kan 
binda kväve ur luften änd
rar den markförhållandena 
där den etablerar sig och 
konkurrerar ut många andra 
arter.

I år blommar lupinen 
 tidigt och därför ska Heby 
kommun redan nu bekäm
pa lupinerna i naturreserva
tet Östa genom att slå väg
kanter och åkrar.

Kommunen uppmanar 
också allmänheten att hjäl
pa till med bekämpning av 
lupinen, vilket måste ske 
innan blommorna fröat av 
sig. Plocka lupiner, slå av 
dem längs marken eller gräv 
upp dem, tipsar Heby kom
mun.

”Om du smyckar ditt hem 
med plockade lupiner gör 
du samtidigt en insats för 
den biologiska mångfal
den”, konstaterar Heby 
kommun.

Anders Edström

Heby kommun uppmanar: ”Plocka lupiner”

Visst är lupinerna vackra – men det är en invasiv växt som 
sprider sig och konkurrerar ut andra arter.  
 FOTO: Lisa  abrahamssOn/TT

Kommunen 
slutar att vattna
Heby  Det varma vädret  gör 
att Heby kommun slutar 
klippa gräset och bara vatt
nar nya träd och plantor. 

På sin hemsida berättar 
kommunen  om åtgärderna 
som har sin bakgrund i det 
varma och torra vädret. 

Så länge torkan håller  
i sig klipper kommunen 
 inte gräsmattorna då det 
gör att uttorkningen går 
snabbare. 

För att spara vatten kom
mer man också att vara väl
digt sparsam med att vatt
na planteringar.  Bara träd 
och plantor som är så nya 
att de fortfarande är under 
etablering vattnas. Gräs
mattor vattnas inte alls. 

Hebybo åtalas 
för porr-sms 
Heby  Någon dag före jul
afton förra året fick en ung 
kvinna fyra ovälkomna 
sms från en man i Heby. 

Sms:en innehöll både 
pornografiska bilder och 
text där mannen i grova 
 ordalag frågade om den 
unga kvinnan var intresse
rad av hans könsorgan. 
Meddelandena var enligt 
åklagaren avsedda att 
kränka kvinnans sexuali
tet. Sms:en fortsatte att 
trilla in i kvinnans telefon 
trots att hon bad mannen 
att sluta skicka dem.

Mannen som skickade 
meddelandena, en Hebybo 
i 55årsåldern, har nu åta
lats vid Uppsala tingsrätt 
för sexuellt ofredande. 
Mannen har erkänt att han 
skickat sms:en men nekar 
till brott. 

Kvinna fick rätt 
mot kommunen
Sala  I maj 2017 beslutade 
kommunstyrelsen i Sala  
att avslå en ansökan om 
färdtjänst från en kvinna  
i 90årsåldern. Anledning
en var att hon enligt kom
munstyrelsen inte hade 
 väsentliga svårigheter att 
förflytta sig eller resa med 
allmänna kommunikationer. 

Kvinnan överklagade  
beslutet med motiveringen 
att hennes syn är så kraftigt 
nedsatt att hon inte själv 
kan orientera sig med all
männa kommunikations
medel. Nu ger förvaltnings
rätten kvinnan rätt.

Sala  Förmodligen är  
det genom dammodling 
som man med större 
 säkerhet kan bevara och 
utveckla beståndet av 
flodkräfta i Sverige. 

Det, liksom att signal-
kräftan är en resurs,  
var deltagarna på ett 
 dialogseminarium om 
flodkräftan överens om.
Stävresjöns Fiskevårdsom
rådesförening har under en 
tioårsperiod, i samarbete 
med Sala kommun och med 
stöd av länsstyrelsen i Väst
manland, genomfört omfat
tande insatser för att bevara 
och utveckla flodkräftan  
i Stävresjön. 

– Vårt arbete har även lett 
fram till ett ökat intresse 
hos markägarna runt Stäv
resjön och i norra delen av 
vårt län att odla flodkräfta, 
säger Anders Fläcke, Stävre
sjöns Fiskevårdsområdes
förening.

Nyligen arrangerade för
eningen ett dialogseminari
um om flodkräftan med ett 
40tal deltagare från norra 
länet under en heldag i Gull
valla bygdegård för att redo
visa arbetet men också för 
att bygga upp kunskap och 
diskutera framtida åtgärder.

Landshövdingen Minoo 
Akhtarzand inledde dagen  
i bygdegården. Hon berätta
de vad länsstyrelsen gör, 
om den svenska flodkräftan 
och det arbete som gjorts 
vid Stävresjön under tio år.

Minoo Akhtarzand var 
mycket påläst och delgav 
mycket information om 
flodkräftan. Hon berättade 
bland annat att förekom
sten av flodkräftan i Väst
manland har halverats de 
senaste 20 åren och av läns
styrelsens insatser har kalk
ning gett mest.

Både Minoo Akhtarzand 
och Jenny Zimmerman, 
doktor i biologi med inrikt

ning på flodkräfta, berätta
de att läget för flodkräftan 
är akut enligt artdataban
ken. Jenny Zimmerman är 
en bland ett tiotal personer 
som ingår i den nationella 
referensgrupp med såväl 
forskare som praktiker som 
följer arbetet vid Stävresjön.

Det har skett en dramatisk 
minskning av områden med 
flodkräfta. Det beror bland 
annat på illegal introduk
tion av signalkräftan och 
vattenreglering.

Men allt är inte nattsvart, 

konstaterades det under 
 dagen.

– Slutklämmen på dagen 
var att om ska vi rädda och 
öka produktionen av flod
kräfta så är det dammodling 
som gäller, säger Anders 
Fläcke.

Han är nöjd med seminari
et.

– Några deltagare var nya 
och någon sade ”nu börjar 
man förstå vad det handlar 
om”, säger Anders Fläcke.

Han menar att det var en 
fin diskussion om damm

odling  – förmodligen är det 
genom det som man med 
större säkerhet kan bevara 
och utveckla beståndet av 
flodkräfta i vårt land. De 
närvarande var också över
ens om att signalkräftan är 
en resurs – den är bättre än 
att importera kräftor.

– Vi skall ta tillvara den 
 resurs som signalkräftan  
utgör. Vi importerar kräftor 
för närmare 400 miljoner 
kronor varje år, säger An
ders Fläcke.

Anders Fläcke berättar att 
en manual för dammodling 

ska tas fram – det är ett tre–
fyraårsprojekt som Per  
Nyström, docent i limnolo
gi, Bo Andersson, kräftodla
re i Heby, och Tomas Jans
son, kräftexpert vid Kräft
mannen AB, ska jobba med. 
Tomas Jansson har tidigare 
studerat dammodling i Kina. 

Anders Fläcke är projekt
ledare för detta omfattande 
nationella projekt.

 Text & foto
Mikael Stenkvist

0224-561 51
mikael.stenkvist@mittmedia.se

Stävresjön modell när 
flodkräftan ska räddas

Landshövdingen i Västmanlands län, Minoo Akhtarzand, informerade om länsstyrelsens arbete men också om flodkräftan. 

Anders Fläcke och landshövdingen Minoo Akhtarzand bred-
vid en gammal skolplansch med flodkräftans anatomi. 

p Stävresjön
Stävresjön är en av Väst-
manlands sista flodkräft-
sjöar.
Länsstyrelsen har under  
en tioårsperiod bidragit 
med totalt 2 miljoner  
kronor till tre projekt som 
berör flodkräftan i Stävre-
sjön. Reningsdammar,  
de största i Västmanland,  
har anlagts för att förbätt-
ra vattenkvaliteten i sjön.

Det har lagts ut kalk i 
sjön, bottnar har sugits 
rent och sten-, grus- och 
tegelmaterial (på stock-
mattor i vissa fall) där 
kräftan kan bo har lagts ut.
Stävresjöns Fiskevårdsom-
rådesförening har erhållit 
Mälarens Vattenpris för in-
satser att förbättra vatten-
kvaliteten i Stävresjön med 
en kommunal badplats.

Körde bälteslös 
i avställd lastbil 
Heby  En 59årig man har 
fått böter efter att ha stop
pats i en poliskontroll på 
Stor gatan i Heby den 28 
maj.

Kontrollen visade att 
mannen körde utan bälte. 
Dessutom var lastbilen han 
körde avställd och hade 
körförbud då den var obe
siktigad. En åklagare har 
nu beslutat att meddela 
mannen tre strafföreläg
ganden i form av böter. 

Bilaga
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I och runt Stävresjön utanför Sala har en kamp 
för flodkräftan pågått i tio år. På grund av 
kräftpest och miljöpåverkan har den  inhemska 
kräftarten minskat drastiskt. Bara ett fåtal av 
landets sjöar har i dag livskraftiga bestånd. 
Detta vill man vid Stävresjön ändra på.
TEXT & FOTO PIA GYLLIN

Kräftpesten har slagit hårt 
mot den svenska flodkräf-
tan. Denna sjukdom kom 

till Sverige via Finland i början av 
1900- talet och slog ut stora delar av be-
stånden av flodkräfta. Under 1960-ta-
let planterades därför nordameri-
kansk signalkräfta ut men det visade 
sig att denna var motståndskraftig 
mot kräftpesten och blev smittbärare 
som förvärrade problemen. 

Jämfört med i 1900-talets början 
beräknas beståndet av flodkräfta i 

dag vara nere på under 5 procent. 
Arten klassas som akut hotad enligt 
Artdatabankens rödlista. För att öka 
andelen flodkräftor pågår olika pro-
jekt runt om i landet, bland annat i 
västmanländska Stävresjön.

Skapar nya boplatser 
Stävresjöns fiskevårdsområdesfören-
ing har i samarbete med Sala kom-
mun – och med stöd av Länsstyrel-
sen i Västmanlands län – genomfört 
omfattande insatser, främst genom 

GILLAR KRÄFTOR. Anders 
Fläcke är projektsamordnare för 
arbetet med att rädda flodkräf-
torna i Stävresjön utanför Sala.  

STÄVRESJÖN. Tillflöden kalkas för att 
säkerställa vattenkvalitet och pH-värde 
så att flodkräftorna ska överleva. 

HOTAD. Den svenska flodkräftan slås lätt ut av kräftpest och är hotad. DELAR MED SIG AV KUNSKAP. Utöver 
att arbeta praktiskt vid sjön genomför 
fiske vårdsområdesföreningen seminarier.  

TRADITION. Annika Berglund 
och  Anders Fläcke vill inte att vår 
 ursprungliga svenska kräfta försvinner.

MÅNGA VILL HJÄLPA. Det är tack vare 
det stora intresset runt sjön som man 
kunnat nå fina resultat. Ett dussintal 
personer arbetar aktivt på plats.

flera LONA-projekt. Arbetet pågår 
året runt. Under sommaren röjer man 
vass och rensar bottnar för att skapa 
bättre syresättning och på vintern 
skapar man nya boplatser genom 
utläggning av sand, sten och tegel 
– bland annat med hjälp av en lokal 
uppfinning.

– Det är Ivar Ander som har kom-
mit på en form av ”stockmatta” som 
vi kör ut på isen, berättar Anders 
Fläcke, boende vid sjön och projekt-
samordnare.

– Mattan är fylld med sten och te-
gel och eftersom allt ligger på stock-
ar sjunker det inte ner i sjöbotten 
som det lätt gör annars. 

För att ytterligare förbättra sjöns 
botten har man slamsugit på flera 
ställen. Man kalkar också sjöns till-
flöden för att säkerställa vattenkvali-
tet och pH-värde. 

– Vi har anlagt Västmanlands  största 
fosfordammar också, säger Anders.

För detta har man tilldelats Mäla-
rens vattenpris.

Och arbetet ger frukt.
–  Sakkunniga i projektet och från 

länsstyrelsen har provfiskat och vi 
har fått positiva signaler. Det känns 
jätteroligt! Målsättningen från fiske-
vattenägarna är att öka beståndet 
så att samtliga cirka hundra hushåll 
runt sjön ska kunna fiska vid premiä-
ren, säger Anders. 

–  Än så länge får vi vara återhåll-
samma med fisket men en gång 
om året smakar vi, säger Annika 
Berglund, sekreterare i fiskevårds-
områdesföreningen, nöjt.

Stort engagemang
Hemligheten bakom Stävreprojek-
tets framgångar menar Anders har 
att göra med det stora engagemanget 
runt sjön. 

– Tack vare intresset som finns kan 
vi göra mycket. Det är ett dussintal 

personer som varit delaktiga under 
åren så vi lägger nog ner ett par man-
år per år på det här. 

En nationell referensgrupp med 
sakkunniga från hela landet hjälper 
till i arbetet med att bevara Stävre-
sjöns kräftor i sin naturliga miljö.

Signalkräftan slår ut flodkräftan
Tanken är att använda kunskaperna 
man fått i Stävreprojektet på andra 
platser där flodkräftan fortfarande 
finns och på så sätt säkra den svenska 
urkräftans fortlevnad. Förutom att 
skapa bättre levnadsmiljöer behövs 
mer information för att säkerställa 
kräftornas överlevnad, menar Anders 
och Annika. Okunskap kostar myck-
et i detta fall.

– Om man häller signalkräftor i en 
sjö slår de ut flodkräftorna. Inom en 
månad är alla flodkräftorna döda på 
grund av kräftpest. Och har man väl 
fått kräftpest i en sjö går den aldrig 

att få bort, berättar Anders som me-
nar att denna information är viktig 
att få ut till allmänheten. 

I och med att situationen är så all-
varlig har man inom projektet även 
börjat titta på andra alternativ än att 
enbart försöka rädda existerande be-
stånd i sjöar. Flera 
markägare runt 
sjön vill undersö-
ka förutsättning-
arna för att odla 
flodkräfta, vilket 
lett fram till att 
man i ett nytt pro-
jekt arbetar med 
att ta fram en nationell handledning 
för odling av flodkräfta i dammar. 

– Dammodling kan vara räddning-
en för flodkräftan. Man odlar ynglen 
i tankar och sedan planterar man ut 
dem i dammar och kanske även dam-
mar i växthus. Projektet vill ge sam-
lad och ny kunskap kring dammod-

ling i den kommande handledningen, 
berättar Anders som tror att detta 
kan vara framtiden.

– Man får bättre kontroll och kan 
ha uppsikt på ett sätt som är omöjligt 
i en sjö.

Fiskevårdsområdesföreningen ge-
nomförde nyligen 
ett seminarium där 
man informerade om 
möjligheterna med 
kräftodling i dam-
mar. Seminarier är 
ett återkommande 
och viktigt sätt att få 
ut information och 

nya kunskaper som man fått under 
projektets gång. 

På ett eller annat sätt hoppas Anders 
Fläcke och de andra entusiasterna att 
man ska kunna bevara flodkräftan. 

–  Det finns så många traditioner 
kring kräftor i Sverige att vi måste 
lyckas. ■

5 spännande 
 fakta om  

flodkräftan
1 Flodkräftan har mjukare skal 

än den inplanterade signalkräf-
tan men skillnaden minskar. Dagens 
signalkräftor har betydligt mjukare 
skal än tidigare, vilket tyder på ackli-
matisering.

2 Det finns bevis som pekar 
på att vi åt kräftor redan på 

stenåldern men då grillade. På 
1500-talet omnämns de i text för 
första gången när kung Erik XIV:s 
syster Anna skulle gifta sig och man 
ville bjuda de utländska gästerna 
på denna delikatess. Bönderna 
däremot tyckte mest att kräftor var 
fattigmansmat som dög om ingen 
annan mat fanns att tillgå.

3 Linné trodde först att detta 
djur var en insektsart och för-

klarade dem oätliga.

4 Det tog ett tag innan man lärt 
sig hur man skulle tillaga kräf-

tor för bästa smak. Länge använde 
man ättika vid kokningen men 
till slut upptäckte man att det var 
krondill som var hemligheten. 

5 En affisch med budskapet 
Kräftor kräva dessa drycker! 

signerad konstnären Albert Eng-
ström sägs ha varit en av de främsta 
anledningarna till att svenskarna 
röstade nej till ett ”rusdrycksförbud” 
när de gick till folkomröstning 1922.  

”Målsättningen är att 
öka beståndet så att 
samtliga hushåll runt 
sjön ska kunna fiska 

vid premiären”

Skilj på flodkräfta och signalkräfta
Flodkräftan har 

●● en rad med små taggar längs grän-
sen mellan huvud och ryggsköld. 
●● mörka, enfärgade klor med mörkt 
”tumgrepp”, ofta med en signalröd 
vårta.
●● långa, mandelformade klor med 
 riklig förekomst av vårtor och 
 taggiga utskott.
●● mörkt, nästan svart, huvud och 
ryggsköld med vårtor och taggiga 
utskott.

Signalkräftan har
●● inga taggar längs gränsen mellan 
huvud och ryggsköld.
●● ofta ljusare klor på undersidan med 
en vit vårta i ”tumgreppet”, oftast 
omgiven av en stor vitturkos fläck.
●● breda, ”muskulösa” klor vilkas yta är 
slätare med insänkta porer.
●● slätt, ofta brunaktigt, huvud och slät 
ryggsköld med insänkta porer.

KÄLLA: SLU

De kämpar 
för flodkräftans
 överlevnad

UT I NATUREN
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SALBOHED
– Här har det alltid funnits kräf-
tor, säger Anders Fläcke och slår 
ut med handen när vi står nere 
vid Stävresjöns strand. Att ta till 
vara både inhemsk flodkräfta, 
som säljs för 1 000 kronor kilot, 
och signalkräftor på ett bättre 
sätt skulle kunna ge både in-
komster och arbetstillfällen till 
landsbygden.
Stävresjön ligger i Sala kommun i Väst-
manland. Och här finns det svenska 
flodkräftor tack vare eldsjälar som An-
ders Fläcke.

Tidigare i somras arrangerades ett 
seminarium i Gullvalla bygdegård in-
till Stävresjön med föreläsare från hela 
landet om flodkräftans bevarande och 
möjligheter till inkomster och arbets-
tillfällen på landsbygden. Forskare och 
praktiker enades om att man bättre bor-

de ta till vara den resurs som både den 
inhemska flodkräftan och signalkräf-
tan utgör.

– Det är bättre att skapa möjligheter 
att fiska signalkräftan i fler vattendrag 
och att odla flodkräftan än att impor-
tera kräftor för närmare 400 miljoner 
kronor per år, säger Anders Fläcke.

Han betonar att det handlar om att 
skapa en levande landsbygd med fler 
arbetstillfällen.

Stora insatser
Anders Fläcke har genom Stävresjöns 
fiskevårdsområdesförening och med 
stöd från Sala kommun och Länsstyrel-

sen i Västmanland gjort stora insatser 
för att bevara flodkräftan i sjön och hål-
la signalkräftan borta.

Flodkräftan är rödlistad och klassad 
som akut hotad art medan signalkräf-
tan 2016 blev klassad som en oönskad 
och invasiv art i EU som inte får odlas.

Anders Fläcke är övertygad om att 
”det går att få mer snurr på flodkräftan”. 
I dagsläget säljs svenska flodkräftor för 
mer än 1 000 kronor kilot medan sig-
nalkräftan kostar en tredjedel.

– Det borde locka fler att odla flod-
kräftor.

Flodkräftor har fångats ”sedan ur-
minnes tider” i Stävresjön.

– De har levererats till Stockholm, 
bland annat till Östermalmshallen och 
hovet, och gett bra inkomster.

Kräftpest ett orosmoment
I mitten av 1960-talet avtog fångsterna 
när kräftpesten slog till i Sverige. Den 
importerade signalkräftan tog över men  
i vissa begränsade vattensystem lever flod-
kräftan kvar. Stävresjön är ett exempel.

Fiskevårdsområdesföreningen har 
restaurerat bottnar, slamsugit och hållit 
ordning på pH-värdet.

– Vi försöker skapa bra boplatser för 
flodkräftan.

Som kring alla sjöar där flod-
kräftan finns kvar finns också 

rädslan för att kräftpesten ska 
ta sig in. Och ett visst tjuvfiske 

finns naturligtvis.
I Stävresjön är det fiskepremiär 

klockan 17 tisdagen den 7 augusti. 
Numera bestämmer fiskevårdsområ-

det när premiären äger rum.

FAKTA: Projekt Stävresjön
■■ Stävresjöns fiskevårdsområdesförening har i samarbete med 
Sala kommun och Länsstyrelsen i Västmanland genomfört 
omfattande insatser för att bevara och utveckla flodkräftan  
i Stävresjön.

■■ Kräftfisket har en stark tradition i Västmanland. Landskapet är, 
näst efter Småland, det landskap där det fiskas mest kräftor.

■■ Just nu pågår ett nationellt projekt för att ta fram en handled-
ning för odling av flodkräftor i dammar.

"Odla dina egna kräftor"
Bo Andersson är en av få 
svenska odlare av flodkräftor. 
”Vi har ingen tradition av att 
odla i Sverige. Men vi som odlar 
säljer kräftor att sätta ut. Det 
finns en efterfrågan.”

Bo Andersson driver företaget Heby-
kräftan, fem mil nordväst om Uppsala, 
och odlar flodkräftor sedan 15 år.

– Det ingår som en del av min verk-
samhet. På landsbygden måste vi ha 
olika försörjningskällor, säger Bo An-
dersson som även har entreprenad- 
och anläggningsverksamhet.

Han betonar att det främst är tack vare 
privata initiativ som flodkräftan överlever. 

– Jag är förundrad över att det offent-
liga satsar resurser på att bevara säll-
synta hackspettar och vargar medan 

flodkräftan främst överlever tack vare 
privata satsningar.

Stabil efterfrågan
Bo Andersson har en stabil efterfrågan 
på utsättningskräftor. Kunderna har allt 
från privata trädgårdsdammar till egna 
sjöar. Kräftorna är hälsokontrollerade 
vilket är ett krav för att få sätta ut dem.

– Jag tycker att det borde finnas en 
kräftodling i varje svensk kommun. 
Det är det enda realistiska sättet att be-
vara flodkräftan som art.

Bo Andersson anser att många fler 
borde pröva på att odla kräftor. Privata 
odlingar borgar för artens överlevnad. 

– Du kan göra det i egna dammar. 
Det behöver inte vara så krångligt. Har 
du guldfiskar i dammar så kan du ha 
kräftor. Det är mycket mer intressant.
Leif Petersen

FAKTA: När är det kräftpremiär?
■■ Något givet datum för kräftpremiären 
finns inte längre men traditionen  
säger att den bör förläggas till i bör-
jan av augusti.

■■ Kräftor har ätits i Sverige sedan 
åtmin stone senmedeltiden. Till en 
början var kräftorna huvudsakligen 
överklassmat och först i slutet av 

1800-talet och början av 1900-talet 
spred sig traditionen ner i de breda 
folklagren och på 1920-talet hade 
begreppet kräftskiva etablerat sig 
ordentligt.

■■ Lagen om tider för kräftfiske avskaf-
fades 1994 men lokala bestämmel-
ser finns för vissa sjöar.

– Det har alltid varit pengar i det här. 
Det borde det kunna vara nu också, sä-
ger Anders Fläcke och tänker på fångst 
av flodkräftor.

I dag drivs odling och fångst av flod-
kräftor av specialintresserade och entu-
siaster.

– Det finns inga bra kalkyler och statis-

tik kring fångst och eventuella inkomster, 
säger Anders Fläcke. Det har alltid varit 
mycket hysch-hysch kring ekonomin.

Flodkräftan har också sina naturliga 
fiender i form av häger, mink och abborrar.

– Vi har minkfällor och tar vissa år 
upp till 20 minkar.

Nu när det drar ihop sig till kräftfångst 
minns Anders Fläcke hur det var när han 
var liten.

– Vi hade stora fångster på 1950-talet 
och en bit in på 1960-talet. Det var också 
en bra extrainkomst för bönder och folk 
på landet. Det har det alltid varit.

Och det hoppas Anders Fläcke att det 
kan bli igen. Om viljan och lusten att od-
la svenska flodkräftor sprider sig. Och 
börjar ge bra extrainkomster. 

Leif Petersen  
08-588 367 07
leif.petersen@ 
landlantbruk.se

Kräftor ger 
bra inkomst 
till bygden

Anders Fläcke instruerar den unga gene-
rationen kring Stävresjön i hur kräftfiske 
går till. Lisa Hedberg Söder lär sig hantera 
håven.

Bättre att skapa möjligheter att fiska 
signalkräftan i fler vattendrag och att 

odla flodkräftan än att importera kräftor för 
närmare 400 miljoner kronor per år.

Anders Fläcke visar upp Stävresjöns svarta guld. 

NYTT SJÖLIV. I Västmanland har av tradition kräftfisket varit starkt. I Stävresjön utanför               Salbohed, 4 mil norr om Västerås, har det  fyllts på med nya flodkräftor. FOTO: PER GROTH

Tre råd  
till den som vill  
odla flodkräftor

✔ Se till att ha bra vatten.
✔ Ha alltid uppsikt över 

dammarna.
✔ Se till att ha kvalitet  

på ynglen.

1:82
kr/kilo. Marknadspris 
EU-export, Hamburg, 
Tyskland (vecka 30 ).

3:72
kr/kilo.  
Terminspris (augusti), 
Paris (vecka 30 ). 

2:98
kr/kilo 
Terminspris (juli), 
Chicagobörsen (vecka 30 ).

HÖSTVETE RAPS SOJAMJÖL SLAKTSVIN UNGTJUR RÄNTOR

15:70
kr /kilo. Bästa slaktsvins-
notering i Sverige  
(Ginsten). (Vecka 30 ).
Källa: Grisportalen

43:01
kr/kilo. Kategori A, klass 
R3. Vägt genomsnitt av 
slakteriernas uppgifter till 
EU (vecka 28 ). 

Swedbank: 1,54 %
(snittränta 3 månader).
Handelsbanken: 1,60 %
(snittränta 3 månader).
Landshypotek: 1,10 %
(snittränta 3 månader)1,7 

... procent sjönk mjölkprisindex med 
på den senaste GDT-auktionen, 
Global Dairy Trade, den fjärde ned-
gången i rad. Smör sjönk exempelvis 
med 8,1 procent. En uppgång sked-
de dock för skummjölkspulver med 
0,8 procent och helmjölkspulver 
ökade med 1,6 procent.
Martin Wallström

TANKA BILLIGARE!
EN AV TANKARNA
MED AGROLKORTET.

Kortutgivare är Nordea Finans Sverige AB (publ). Inköps- och kreditgräns max 100 000 kr.
Vid kontinuerligt nyttjad kredit på 20 000 kr är effektivräntan 17,37 % (2018-07-01)

Agrolkortet från Lantmännen Finans ger dig 
upp till 60 öre billigare drivmedel hos Circle K, 
OKQ8/Tanka, Preem och Såifa. Men Agrolkortet 
är inte bara ett bensinkort. Du kan använda det 
överallt och det ger dig rabatter och förmåner på 
allt från hotellrum till jordfräsar. Dessutom får du 
ett utökat försäkringsskydd för bilen, hemmet och 
när du är på resa.

Ansök på agrolkortet.se 
Ett Mastercard med bondförnuft.
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Ovan: Undervattensvegetation i södra delen av Stävresjön. Nedan: Undervattensvegetation vid inloppet efter renings-
dammarna som syns uppe till höger på bilden.

Bilaga
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Året Runt nr 32 2015
Bilaga
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Året Runt nr 32 2015
Bilaga
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Sala Allehanda 7 juni 2017
Bilaga
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Sala Allehanda 7 juni 2017
Bilaga
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Reningsdammar
Stävresjön

Folder om Reningsdammar
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Stävresjön ligger mellan Sala och Norberg i nordöstra delen av Västmanland inom 
Sala kommun. Stävresjöns yta är på närmare 100 hektar och har på några områden 
ett största djup på cirka 18 meter. Sjön omges av skogs- och jordbruks mark. 
Runt sjön finns 150 bostadshus med ett 40-tal permanentboende.
Om Stäfre Gård och Stäfresjön har professor Lennart Elmevik, 
ordförande i Ortnamnssällskapet, Uppsala framhållit att Stäfre 
kommer av ”stav” och syftar på ett gränsmärke. Han anser att 
namnet på gården är äldst och att sjön fått sitt namn efter går-
den. Det är till sin typ ett medeltida namn. Stäfre kan syfta på 
en gränsstolpe som stått där Västerfärnebo, Fläckebo och Kila 
socknar möts i Stävresjön. 
 Från Stävresjön tog Västmanlands Regementes exercisplats 
vid Salbohed årets isbehov som lagrades vid Iskällarback-
en. Stäfre Gård var under denna period en frälsegård och re-
gementsplatsen besöktes vid tre tillfällen av Gustav III. Här 
fanns en av landets största musikkårer och Klarinettpolkan 
komponerades av en musikfanjunkare som bodde intill sjön.  
 En sjösänkning genomfördes under 1896 med två meter som 
vid många andra sjöar i Sverige i slutet 1800-talet och under 
första delen av 19 00-tale t för att utöka ängar för beten samt 
odlingsbar mark. 
 ”Sammanträde angående sänkning av Stäfresjön och för 
torrläggning af kringliggande vattensjuka områden” tillkän-
nagavs av Stäfresjöns sjösänkningsförening som höll mötet 
på Stäfre Gård och det kungjordes i församlingarnas kyrkor 
vid Västerfärnebo, Fläckebo och Kila. Beslutet att sänka Stäv-
resjön stadfästes av Landskansliet vid Västerås slott den 16 
augusti 1895. Sedan dess har ingen sjösänkning företagits. 
 Stävresjön med den kommunala badplatsen Stävrebadet 
har tack vare en god vattenkvalitet omtalats i riksmedia un-
der många år som en av de bästa badsjöarna i Sverige. Se-
dan många år har Stävrebadet varit en omtyckt kommunal 
badplats. Under senare år har bland annat algblomning gjort 
att badförbud utfärdats under några veckor på somrarna. 

  Den  goda  vattenkvaliteten  var  även  en  tillgång  för  fis-
ket som utgjorde en stor del av naturahushållningen. I sjön 
finns  sedan  långt  tillbaka  abborre,  braxen,  gädda  och  lake 
vilka utgjorde en stor del i kosthållet ända in på 1950-ta-
let.  Numera  finns  dessutom  gös  som  reproducerar  sig  och 
utgör  en  värdefull  tillgång  i  det  sportfiske  som  bedrivs.  
 I Stävresjön fanns dessutom gott om kräftor. Den svenska 
flodkräftan har en lång tradition. Föreningen Västmanlänning-
arna i Stockholm bildades 1932 och man åkte i bussar till Väst-
manland för att delta i kräftfisket och på kräftkalas eller kräft-
skivor. Ur tidningen Västmanlänningen kan man läsa följande 
från början av 1950-talet.

 ”Kräftkalasen har sina anor i Västmanland, är ett påstå
ende, sant eller falskt. Skåningarna har sina gåsamiddagar, 
norrlänningarna sina surströmmingsmåltider, men i Västman
land är det kräftkalaset, som utgör stämningsmomentet. En 
berättigad fråga är vad som är roligast; att aväta läcker
heterna eller själva fisket med alla förberedelser. Många av 
oss västmanlänningar har starka minnen från augustikväl
lar när vi fiskade och när kräftorna avåts på kräftkalasen. 
 
 Kräftorna i våra fiskevatten hade mycket hög kvalitet. Detta 
vittnar de faktum att Svartåkräftorna i Västerfärnebo och kräf
torna från Stävresjön levererades varje år till Kungahuset och 
till Lisa Elmqvists Fiskaffär AB i Östermalmshallen. Albert och 
sonen Sigfrid Lundin vid Vangsbron i Västerfärnebo, som var 
de stora uppköparna på trakten och även de välrenommerade 
distributörerna, erhöll utmärkelsen Kunglig Hovleverantör. ”  

Reningsdammar
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 Enligt Svensk Fiskeri Tidskrift från 1952 var Västman-
land ett av de kräftrikaste  länen  i  landet. Det  fanns flodkräf-
tor i alla typer av vatten. Från sjöar, åar och till små bäckar. 
 Det var redan 1907 som Mälaren smittades av sjuka im-
porterade  flodkräftor  från  Finland  och  sedan  dess  har  kräft-
pesten genom åren spridits till många vattendrag och sjöar. 
Signalkräftorna infördes till Sverige 1960, som en följd av 
att  flodkräftorna  slogs  ut  av  kräftpesten.  Målsättningen  var 
att undersöka om den mer pesttåliga signalkräftan kunde 
fungera  som  ersättare  för  flodkräftan  i  svenska  vatten.  Efter 
en försöksperiod med signalkräfta i ett mindre antal sjöar gav 
dåvarande Fiskeristyrelsen 1969 tillstånd till mer omfattande 
utplanteringar, framförallt i södra och mellersta Sverige. Ef-
tersom signalkräftan nästan alltid  är bärare av kräftpest, fick 
emellertid kräftpesten stor spridning. Sedan 1994 är det för-
bjudet att sätta ut signalkräftor i Sverige i vattenområden där 
arten inte förekommer. Flodkräftan är sedan 1995 en rödlistad 
art. Under 2010  listades flodkräftan som Akut hotad art med 
avsikt att bevara och rädda den stam av flodkräfta som finns 
kvar  i Sverige. Arbetet när det gäller flodkräftan vid Stävre-
sjön  fick  sin  start  under  2009  vid  ett  seminarium  i Karlstad 
som arrangerades av Hushållningssällskapet i Värmland.  
 Kräftskötselområdet Stävresjön bildades som en 
inle dan de  del  av  de  följande  LONA-projekten,  Loka-
la naturvårdsprojekten, med avsikt att ta fram ett åt-
gärdsprogram för att bevara och utveckla den stam av 
flodkräftor som ännu finns i Stävresjön. Det genomförda åt-
gärdsprogrammet  har  redovisas  i  flera  omgångar  och  insat-
serna har genomförts med stöd från Sala kommun och Läns-
styrelsen i Västmanland samt Havs- och Vattenmyndigheten.  
 I samband med utarbetande av Förslag till åtgärdsprogram 
2011–2014 genomfördes två seminarier i Gullvalla Bygde-
gård.  Ett av dessa leddes av landshövding Ingemar Skogö 
med landets samlade expertis kring forskning samt aktörer 
med  praktisk  erfarenhet  kring  flodkräfta.  Dessa  medver-
kade med stort engagemang och med detta som plattform 
bildades en nationell referensgrupp för projekten med bland 
annat föreläsarna vid seminariet. Dessa personer har ut-
gjort ett mycket värdefullt stöd i projektens fortsatta arbete.  
 Sammantaget har ett omfattande samarbete bedri vits med 
Sala  kommun  och  stöd  genom  L ONA-me del  från  Läns sty-
relsen i Västmanlands län. 

Mälarens Vattenpris 
Mälarens Vattenpris är en utmärkelse som instiftats av lands-
hövdingarna i länen kring Mälaren: Stockholms län, Söder-
manlands län, Uppsala län, Västmanlands län och Örebro län. 
Priset skall bidra till att förbättra Mälarens vattenkvalitet och 
är på 50.000 kronor. Det delades ut för första gången under 
2012 och Stävresjöns Fiskevårdsområdesförening erhöll ett 
hedersomnämnande och en prissumma på 25 000 kronor. Ju-
ryns motivering;

”Stävresjöns Fiskevårdsområdesförening arbetar med stort 
engagemang, i dialog med både expertis och allmänheten, för 
att främja den hotade svenska flodkräftan. Ambitionsnivån i 
det föreslagna åtgärdsprogrammet för Stävresjön är lovvärd 
och kan även inspirera andra personer och föreningar att ini
tiera och bedriva ett inom vattenförvaltningen nödvändigt lo
kalt vattenvårdsarbete.” 

  Länsstyrelsen  och  Sala  kommun  ser  LONA-projekten  vid 
Stävresjön som ett intressant exempel på konkreta insatser för att 
bevara och utveckla den svenska flodkräftan och bidrar även ak-
tivt till att utveckla en Skötselplan för flodkräfta i Västmanland.

Reningsdammar vid Stävresjöns inlopp 
Några  befintliga  dammar  intill  Stävresjön  kom  efter om-
fattande kompletteringsarbeten att utgöra basen och en 
värdefull tillgång för de planerade reningsdammarna. 
De  var  ursprungligen  avsedda  för  odling  av  flodkräf-
ta. En annan plats för dessa odlingsdammar kom senare 
att  väljas.  Under  senare  år  har  även  fler  markägarare  runt 
Stävresjön  visat  intresse  för  dammodling  av  flodkräfta. 
 De planerade reningsdammarna har efter omfattande kon-
takter och besök av Länsstyrelsen slutligen finansierats  i  tre 
steg genom statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt, LO-
VA-projekt.  Bidragen  har  erhållits  genom  Länsstyrelsen  i 
Västmanlands län samt med motsvarande del från Sala kom-
mun som även varit projektägare. Reningsdammarna har där-
med till viss del finansierats med bidrag för att komplettera de 
befintliga dammarna i området. De färdigställda reningsdam-
marna eller fosfordammarna vid inloppet till Stävresjön är de 
största i Västmanland och ligger på privat jordbruksmark. 
 De första kontakterna med Länsstyrelsen inleddes redan 
under 2011. Experter på det relativt nya angreppssättet med 

fosfordammar kontaktades i ett tidigt skede. Det var två rådgi-
vare och konsulter i Uppsala verksamma vid HS Konsult AB 
– Hushållningssällskapet samt WRS – Water Revival Systems 
AB som kom att anlitas och med omvittnad sakkunskap. De 
kontaktades för att kostnadsberäkna en projektering av dam-
mområdet  intill  Stävresjön.  Ansökan  om  projektering  och 
kostnadsberäkning för planerade insatser ingavs under 2012 
och utgjorde den första LOVA-ansökan. Den avsåg utredning, 
projektering och anläggande/ombyggnation av dammar som 
fosfor- och kvävefällor för det vatten som rinner till Stävresjön 
och genomfördes av konsultföretagen under sommaren 2014. 
Redan under 2013 avslogs en första ansökan till Länsstyrelsen 
avseende projektering med motivering att det inte är en miljö-
investering att projektera dessa dammar. 
 Med detta som underlag ingavs en omfattande ansökan för 
genomförande av dammprojektet under 2015. Samma år bevil-
jades denna ansökan. De befintliga dammarna har byggts om 
så att merparten av flödet i diket kan ledas genom anläggning-
en för avskiljning av partiklar och näringsämnen. Dammarna 
har försetts med avskiljande vallar, kanaler har grävts mellan 
dammar samt försetts med rörledningar och en dammlucka för 
att göra vattnets väg genom dammarna så lång som möjligt och 
därmed maximera uppehållstiden för vattnet i dammarna.  Som 
underlag för entreprenadarbetena har ingående avvägningar av 
diken och dammar genomförts. 
 En omfattande redovisning som slutrapport avseende ge-
nomförda insaster utarbetades under hösten 2015. En tredje an-
sökan ingavs 2015/2016 till Länsstyrelsen för kompletterande 
arbeten av dammarna, uppföljning samt mätning av vattenkva-
litet. Den innehöll även förslag på broar för att tillgängliggöra 
dammarna och området. Vidare ingick i ansökan informations-
insatser avseende informationstavlor med väderskydd och en 
informationsfolder. Endast ett mindre bidrag erhölls 2016 av-
seende mätning och uppföljning av vattenkvalitet vid dammar-
na för åren 2016-2019. Under 2016 gjordes kompletterande 
arbeten vid dammarna utan ekonomiskt stöd. Och under 2017 
planeras för informationstavlor samt en bro i samarbete med 
Sala kommun.
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Projektering Växtnäringsfällor Stävresjön, 2014-10-25
Sören Eriksson, HS Konsult AB
Jonas Andersson, WRS Uppsala AB
Koordinatsystem Sweref 99, RH 2000

Stä
vre

sjö
n

Anders Fläcke
anders.flacke@mdm.se

0224-74 12 15,  070-592 79 90

Faktaavsnitt – beskrivning av förutsättningarna
Den huvudsakliga tillrinningen till Stävresjön sker via ett stör-
re dike som rinner till sjön i dess östra del. Detta dike består 
av två grenar. Den norra grenen avvattnar ett område som till 
stor del utgörs av skog och betesmark, medan den östra grenen 
avvattnar ett område som domineras av åkermark. Det totala 
avrinningsområdet är 600 ha. Den östra grenen avvattnar ca 70 
hektar och tillförs även en del behandlat vatten från enskilda 
avlopp. I den nedre delen av detta dike, innan det rinner sam-
man med diket från norr. Det finns fyra mindre dammar som 
ursprungligen anlagts som dammar för odling av flodkräfta. 
Dammarnas totala yta utgör i nuläget ca 0,5 hektar, motsvarar 
0,7 % av avrinningsområdet. 
  De erfarenheter som finns gällande våtmarker som växtnä-
ringsfällor visar på att en relativt hög fosfor- och kväveavskilj-
ning kan erhållas i dammar av denna storlek. Särskilt fosforav-
skiljningen, som huvudsakligen sker genom sedimentation av 
partikelbunden fosfor. Om man antar att förlusten av fosfor 
från åkermarken uppgår till 0,35 kg/hektar och år och kväve-
förlusten till 10 kg/hektar och år och att det är 60 hektar åker 
inom avrinningsområdet så blir den totala transporten 21 kg 
fosfor och 600 kg kväve. Övrig mark ca 10 ha kan antas bidra 
med en i sammanhanget försumbar belastning. Om så gott som 
allt vatten leds genom dammarna blir belastningen ca 40 kg 
fosfor och 1,2 ton N per hektar våtmark och år. Vid denna be-
lastning bör avskiljningen kunna uppgå till ca 10-15 kg fosfor 
respektive ca 100 kg kväve, per hektar våtmarksyta. För den 
aktuella våtmarksytan på 0,5 hektar innebär det ca 5-8 kg fos-
for och 50 kg kväve.

 Dammarna kommer också att fungera för efterpolering av 
renat avloppsvatten  från bebyggelse i  Gullvalla och andra en-
skilda avlopp. 
 Vilt- och fågelliv har redan efter några år kommit att bli om-
fattande vid och kring dammarna. Här kan man se älg, rådjur, 
lo, vildsvin, räv och varg. Det finns havsörn, kärrhök, fiskgju-
se, trana och häger. Gräsand, grågås och både knölsvan och 
sångsvan som häckar och dessutom kan man höra storlommen 
i Stävresjön som har höga krav på god vattenkvalitet.
 Detta relativt omfattande projekt som planerats och genom-
förts under sammantaget sex år har fortlöpande redovisats 
och diskuterats vid årsmöten och i andra sammanhang med 
Svartåns vattenråd. Genom det intresse som vattenrådet visat 
för de planerade och genomförda insatserna har detta utgjort en 
värdefull stimulans i arbetet vid Stävresjön.
  Genomförandet av det totala dammprojektet har finansierats 
av markägaren Torbjörn Ander i samarbete med sin far Ivar An-
der samt genom LOVA-bidrag med stöd av Sala kommun och 
Länsstyrelsen i Västmanland. Inga medel har beviljats efter en 
omfattande dialog med Länsstyrelsen för informationsinsatser. 
Detta  trots  att  regelverket  för LOVA-stöd medger detta  efter 
avstämning med Havs- och Vattenmyndigheten som svarar för 
regional resurstilldelning genom länsstyrelserna.

 Informationen i denna folder med text samt bilder har ut-
arbetats  under  april  2017  av  Anders  Fläcke  som  ansvarat 
för ansökan av medel samt reningsdammarnas projektering 
och  genomförande. Tryckning  av  foldern  har  finansierats  av 
Stävre sjöns Fiskevårdsområdesförening.
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Flodkräftodling

En handledning baserad på
erfarenheter med framtidsvisioner
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Projektet syftar även till att inhämta ny kunskap genom 
innovativa försök. Det kompletterar även insatserna att 
bevara och förbättra flodkräftbeståndet i Stävresjön, Sala 
kommun, Västmanland. 

Projektets syfte och upplägg
Vi kommer att utarbeta och ta fram ett konkret under-
lag för en handledning avseende odling av flodkräfta. En 
beskrivning med samtliga steg som utgör en manual vil-
ken bygger både på det kunnande som finns inom forsk-
ning (globalt) och beprövade lämpliga metoder för att nå 
framgång. Samtidigt gör vi under projektets gång veten-
skapliga undersökningar vars syfte är att ta fram rikt linjer 
för ett hållbart nyttjande av flodkräftorna i befintliga 
dammar och utarbetar ett helt nytt koncept för odling i 
växthusmiljö. Denna kunskap saknas idag. Vidare kom-
mer handledningen att vara till nytta även för de som av 
olika skäl bedriver kräftodlingar.

Flodkräftan runt Stävresjön och 
förutsättningar för odling 
Under de senaste sju åren har det successivt byggts upp 
både intresse och kunnande om flodkräftans livsbeting-
elser och förutsättningar vid Stävresjön. Det har genom 
åren funnits rikligt med flodkräfta i Västerfärnebo och 
Svartån i norra Västmanland. Historik och omfattande 
traditioner är förknippade med intresset för både kräft-
fiske och den högtid som kräftpremiären och kräftski-
vorna inneburit genom åren. Västmanland var ett av de 
kräftrikaste landskapen efter Småland fram till mitten av 
1900-talet.
 Mot den bakgrunden är det naturligt att omfattande 
insatser genomförts och pågår för att bevara och utveckla 
beståndet av flodkräfta i Stävresjön. Det har genomförts 
flera seminarier med stöd av en värdefull nationell refe-

rensgrupp med experter som bildats och därmed utgör 
en viktig resurs-pool för de insatser och utvecklingsarbe-
te som genomförs.
 Under senare år har flera markägare runt Stävresjön 
framfört intresse att närmare undersöka förutsättningar-
na för odling av flodkräfta. Vi har även vid våra semi-
narier fått frågor från deltagare inom Sala kommun och 
Västmanland samt grannlänen beträffande odling och 
hur man kan komma vidare i sina funderingar. Det finns 
ingen handledning eller organiserad rådgivning kring 
detta i vårt avlånga land. Inte heller hur man bedriver en 
dammodling vare sig det gäller som en blygsam hobby-
verksamhet eller kommersiell odling på landsbygden. 
 I sammanhanget finns det anledning att uppmärksam-
ma det som laborator O. Nybelin framhöll i Lantbruks-
tidskrift för Dalarna utgiven av Hushållningssällskapet i 
Dalarna år 1936: 
”Den farsotartade dödlighet, vilken under namn av kräft-
pest helt ödelagt stora delar av vårt lands kräftbestånd kan 
otvivelaktigt betecknas som en av de till sina ekonomiska 
verkningar mest ödesdigra sjukdomar som hittills drabbat 
det svenska jordbrukets binäringar. Jag vill blott omnämna, 
att Hjälmarens otroligt rika kräftbestånd, vilket år 1908 av 
pesten förintades inom loppet av sex månader, gav en år-
lig avkastning av 150,000 á 200,000 tjog om året, motsva-
rande ungefär 1/3 av hela landets årsfångst. Förr var vår 
export av kräftor avsevärt högre än importen, sedan flera 
år tillbaka är det på grund av pestens härjningar tvärtom. 
Kräftpesten har sålunda betytt en nationalförlust för lan-
det i dess helhet, men för de enskilda fiskevatten ägarna har 
den ofta av ännu katastrofalare verkan, ty få grenar av det 
svenska sötvattenfisket lämna en så förhållande till tiden 
för dess bedrivande och de med detsamma förbundna kost-
naderna så god kontantavkastning som just kräftfisket.”

Ett omfattande utvecklingsprojekt inom vattenbruk för odling av 
flodkräftor i dammar har avsikten att öka intresse, ge erforderlig 
information och utgöra ett värdefullt beslutsunderlag för alla som 
närmare vill undersöka förutsättningarna att odla flodkräfta Sverige.



53

Folder om Flodkräftodling i dammar

I en annan samtida källa finns noterat att det ekonomis-
ka bakslaget var omfattande och medförde till och med 
självmord. Det finns även anledning notera att i nutid har 
drygt 30 familjer sin utkomst i Hjälmaren av fiske på gös 
och signalkräftor.
 I media inför kräftpremiären ser man vanligen att det 
skrivs om traditionella svenska kräftor. Få har vetskap om 
att det vanligen handlar om inplanterade signalkräftor 
med ursprung från Nordamerika och inte vår in hemska 
flodkräfta. Besöker man de två största välrenommerade 
fiskhandlarna i Stockholm får man reda på att många 
kunder förväntar sig att de säljer flodkräftor. Finns de inte 
på disken för dagen så väntar man tills de kommer hem 
från någon leverantör av flodkräftor. 
  För de boende och verksamma på landsbygden krävs 
allt fler kompletterande inkomstkällor för att därmed 
upprätthålla en levande landsbygd. Odling i dammar 
skulle kunna vara en mycket större verksamhet än vad 
som nu är fallet. Om man dessutom utvecklar en odlings-
metodik i växthusmiljöer skulle flodkräfta kunna odlas i 
betydligt större omfattning. En verksamhet som då även 
skulle kunna bedrivas i de kallare delarna av landet, vilket 
inte är möjligt idag.

Behovet av odlade svenska flodkräftor
Vår konsumtion av kräftor gör att importberoendet är 
omfattande. Vi importerar till Sverige varje år frysta och 
kokta kräftor till ett värde av närmare 450 Mkr. Den år-
liga konsumtionen av kräftor i landet uppgår till ungefär 
½ kg per person och år, vilket motsvarar 4 000 ton. Det 
säljs kräftor som är fångade i Sverige (huvudsakligen sig-
nalkräfta) för ca 300 Mkr per år. Yrkesfisket på signalkräf-
ta i de stora sjöarna omsätter ca 25 Mkr per år. Sam-
mantaget importeras drygt hälften av de kräftor vi äter 
i Sverige. Eftersom det är förbjudet enligt svensk lag att 
importera levande kräftor, även för att hålla i akvarier, är 
odling och leverans av färska flodkräftor inom landet en 
framtidsverksamhet. Det som saknas idag är framförallt 
en handledning hur man kan starta en flodkräftodling 
och hur man får ut det bästa av sin odlingsverksamhet.
 I Värmland pågår för närvarande en omfattande in-
vestering för odling av flodkräfta. Det genomförs av ett 
företag från Kina. Danmark har sedan många år en täm-
ligen väl utvecklad verksamhet med kommersiella odlare 
av kräftor. Dessa har även en odlarförening med ett 90-
tal medlemsföretag. Liknande förhållande gäller även i 
Finland. En motsvarande odlarförening som i Danmark 
fanns tidigare i Sverige men har avvecklats sedan i vart 
fall 15 år då föreningen anslöt sig och sina medlemmar 
till Sveriges fiskevattenägareförbund.
 Det aktuella EU-beslutet som gäller signalkräfta stär-
ker dessutom våra ambitioner att slå vakt om vår svens-
ka flodkräfta. Det innebär att signalkräftan finns på EU:s 
svarta lista över invasiva arter. EU:s förordning om inva-
siva främmande arter gäller från 1 januari 2016. Därmed 
finns det ytterligare incitament som gynnar odling av 
flodkräfta i Sverige framöver.
 Sammantaget är detta projekt både intressant och an-
geläget för en betydligt vidare krets i vårt land än enbart 

några markägare med eventuella möjligheter för odling 
av flodkräftor runt Stävresjön i Västmanland som påkal-
lade detta behov. 
 Vårt omfattande arbete kring vattenkvalitet vid Stävre-
sjön har renderat i Mälarens Vattenpris och etablering 
av fosfordammar vid inloppet till Stävresjön. De största 
i Västmanland och de utgör ytterligare ett bevis för vårt 
arbete att förbättra Stävresjöns vattenkvalitet.
 I sammanhanget vill vi även framhålla det konstrukti-
va intresse och stöd som både Sala kommun och Länssty-
relsen i Västmanland samt vår nationella referensgrupp 
genom åren visat våra ambitioner att bevara och utveckla 
förekomsten av den rödlistade art som flodkräftan ut-
gör. Detta gäller också det nationella åtgärdsprogrammet 
som syftar till att bevara flodkräftan. I det lyfts odling av 
flodkräfta i dammar fram som en viktig åtgärd för artens 
bevarande. Detta faktum delas också med våra grannar i 
Finland, Danmark och Norge, där flodkräftan, precis som 
i Sverige är hotad av kräftpest.

En arbetsgrupp har utarbetat projektbeskrivningen som 
redovisas stegvis nedan.

Kräftodling – en Manual baserad på 
erfarenheter och ny kunskap
En Manual eller handledning som underlag för att när-
mare undersöka möjligheterna att etablera en kräftodling 
bör innehålla ett antal steg som leder fram till ett be-
slutsunderlag. Den har även avsikten att ge information 
och stöd för de som kommit igång med odling i dam-
mar och vill utveckla verksamheten eller använda den 
som ”felsökningsmanual” i fall något inte fungerar i den 
befintliga odlingen. Den bör därför även vara av intres-
se för etablerade odlare av flodkräfta med kommersiell 
verksamhet. Handledningen eller Manualen kommer att 
vara rikligt illustrerad med foton och illustrationer. Efter-
som Manua len kommer vara av intresse för odlare i andra 
skandinaviska länder kommer det finnas en sammanfatt-
ning på engelska i början.

Manualens innehåll och disposition, 2016–2020  
Förord
Engelsk sammanfattning
Kapitel och innehåll i Manualen
 1. Bakgrund (Inledning)
 2. Flodkräftan historik, utbredning och nutid
 3. Livscykel och miljökrav
 4. Flodkräftan i småvatten
 5. Flodkräftan: odling inomhus
 6. Flodkräftan: yngelproduktion i växthusmiljö
 7. Att starta upp – etablering av kräftodling
 8. Investeringar
 9. Ekonomi och budget
 10. Finansiering – lån samt möjligheter till miljö-
  ersättning och bidrag
 11. Försäkringar – för odling och verksamheten.
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Inhämtande av ny kunskap
För att ta fram en Manual som tar nuvarande kunskaps-
nivå ytterligare ett steg krävs dels en genomgång av den 
aktuella forskningslitteraturen och dels egna undersök-
ningar. Detta krävs för att kunna ge rekommendationer 
för hur mycket en viss typ av vatten kan producera (ut-
tag), hur man som odlare kan påverka produktionen, och 
hur man själv kan mäta detta.
 I detta projekt kommer vi att utvärdera en alternativ 
odlingsmetod till uppfödning inomhus som bygger på att 
man har dammar i växthus där yngel får kläckas och växa 
sig livskraftiga innan utplantering. Uppfödning i växthus 
ökar också möjligheten att odla flodkräftor längre norrut 
i landet.

Tillväxt och uttag i befintliga utomhusodlingar
Vi fångar och protokollför kräftorna på ett sådant sätt att 
vi kan visa följande: 
 1) Hur stor effekt har vår fångst på kräftbeståndets  
  storlek och hur stor är den naturliga dödligheten 
  i odlingen?
 2) Hur stor tillväxt finns i beståndet och påverkas  
  den av utfodring?

Yngeluppfödning i växthus – framtidens 
avelsverksamhet?
Vi kommer att testa om kräftornas yngelöverlevnad och 
tillväxt kan ökas i odlingsdammar som är anlagda i växt-
hus jämfört med i traditionell utomhusodling.

Studiebesök
Kontakter, faktaunderlag och synpunkter från odlare av 
flodkräfta ska inhämtas. Det är även angeläget att genom-
föra några studiebesök hos odlare av kräftor.

 Sedan långt tillbaka är vattenbruk i Kina en mycket 
vanlig och omfattande verksamhet. En av de medverkan-
de författarna i detta projekt, Tomas Jansson, har besökt 
Kina för att närmare se på kräftodling. Det företag från 
Kina som bedriver odling av flodkräfta i Värmland har 
inför sitt beslut att etablera verksamhet i Sverige besökt 
Bo Andersson, Hebykräftan, även en av författarna i detta 
projekt.

Erfarenhetsutbyte med kräftodlare – 
Dialogseminarium
Innan manualen ges det slutgiltiga innehållet genomförs 
ett dialogseminarium med erfarna odlare av flodkräftor. 
Erfarenheter tas tillvara från Danmark som sedan många 
år har en tämligen välutvecklad verksamhet med kom-
mersiella odlare av kräftor. De har även en odlarförening 
med ett 90-tal medlemsföretag.

Ekonomi – Projektbudget 2016–2020
Med den inriktning och omfattning som hela projektet 
avser för Manualen och de kostnadsposter som beskrivs 
ovan omfattar projektet under fyra år totalt cirka 4 Mkr. 
Projektet genomförs i nära samarbete med Sala kommun 
som även är projektägare.

• Samordning av projektet – Remiss inför 
 Manualens slutförande
• Fotodokumentation och illustrationer i Manualen
• Tryckning av Manual
• Distribution 
• Flodkräftodling – Manualen på webben 
 och på YouTube
• Seminarier med Manualen som underlag

Anders Fläcke
anders.flacke@mdm.se

0224-74 12 15,  070-592 79 90

En arbetsgrupp svarar för utarbetande av Manualens innehåll 
och personerna i projektet har värdefull kompetens och erfarenhet:

Bo Andersson, Bo Konsult Förvaltning AB/Hebykräftan _____ bosse@norrgardenheby.se
Anders Fläcke, MDM Gruppen AB _________________________________ anders.flacke@mdm.se
Tomas Jansson, Kräftmannen AB ___________________________________ tomas@kraftmannen.se
Lars Melin, SmåFöretagsPlanerarna AB ___________________________ lars.melin@smaforetagsplanerarna.se
Per Nyström, Ekoll AB ___________________________________________________ per.nystrom@ekoll.net
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Del av gammal ritning över sjösänkning, upprättad år 1896.

Dukat för en klassisk kräftfest. Foto: Per Groth. En specialdryck till kräftskivan.

Stäfre Vattenverk

Stäfre Såg & Kvarn, 
Brygghus och Smedja. 

År 1911. 
Teckning: Bo Svärd.
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Reningsdammar vid inloppet till Stävresjön. Reningsdammarna är de största i Västmanland.

Anders Fläcke
anders.flacke@mdm.se

0224-74 12 15,  070-592 79 90

Silverkräfta tillverkad 
av N.B. Design AB, Sala.


