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Bakgrund 
Hushållningssällskapet i Värmland har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 
sammanställt en riskbedömning, inklusive inventering av vandringshinder, för spridning av 
signalkräftor från Vänern till tillflöden belägna i norra delen av Dalsland. Fokus har legat på 
avrinningsområdena för Vitlandaån, Kasenbergsån och Åmålsån, men omfattar även nedre 
delen av Upperudsälven. 
 
Följande redovisning är en bedömning av hur stora riskerna är för naturlig spridning av 
signalkräftor från Vänern, eller övrigt känt signalkräftbestånd i norra Dalsland, via tillflöden 
vars mynning är i Vänern. D.v.s. hur stor är risken att signalkräftor av egen kraft, vandrar 
upp i tillflödena. Flera av avrinningsområdena har mycket goda bestånd med flodkräftor. 
 
Riskbedömningen ska ses som teoretiskt möjligt. Det finns ingen forskning eller 
dokumentation på kräftors vandringsbeteende i vattendrag. Att kräftor kan gå upp på land 
vid t.ex. födosök är känt. Att kräftor även kan lämna en damm är också känt men detta 
vandringsbeteende utlöses oftast av en störning i närmiljöön, t.ex. syrgasbrist. Kräftor är 
vanligtvis mycket stationära och uppehåller sig framförallt i en miljö med steniga/hårda 
bottnar medan de undviker mjukbottnar. Kräftor genomför dock naturliga förflyttningar/ 
vandringar i sjöar och vattendrag, i samband med t ex. födosök, årstidsförflyttningar (t ex. 
mot varma strandnära områden på våren), låga syrgashalter, hög vattentemperatur, 
näringsbrist, konkurrens om bohålor/gömslen mm. 

Kräftors vandringsbeteende och naturlig spridningshastighet 
Kräftor skiljer sig dock mot fisk med avseende på vandringsbeteende/förflyttningar. Fisk 
har en instinkt av att vandra mer eller mindre långa och svårforcerade sträckor i samband 
med uppsökande av lämpliga parningsområden, uppväxt- övervintringsmiljöer mm. Kräftor 
besitter inte samma instinkter. Detta betyder att kräftor inte har samma behov av att 
vandra uppströms i vattendrag eller upp i ett tillflöde. En orsak till varför en kräfta söker sig 
uppströms ett vattendrag kan vara att det råder brist på: 

• gömslen 
• näring 
• eller andra faktorer som påverkar en kräftas möjlighet till överlevnad negativt.  

Det blir mer tillfälligheter som t.ex. intern konkurrens mellan kräftor eller miljöförändringar 
som styr en kräftas vandringsbeteende.  
 
Spridningshastigheten av ett nyetablerat kräftbestånd i en sjö går mycket långsamt och 
sker framförallt strandnära och i korta etapper. En naturlig spridning är dock beroende på 
bottensstruktur vilket innebär att spridningen kan stoppas/försenas om det finns t. ex. 
mjukbottnar Som exempel har spridningshastigheten för signalkräftor i Stora Le, Dalsland, 
uppgått ca 350 m/år vid nyetableringar av nya områden av sjön, då med mycket glesa 
bestånd vid spridningsfronten. Bottenstruktur i Stora Le domineras av hårdbottnar vilket 
kan betyda att där sker en mycket snabb spridningshastighet, vilket ev. inte är jämförbar 
med andra sjöar med mer inslag av mjukbottnar. Märkningsförsök av signalkräftor i Erken, 
Uppsala län, har visat att kräftorna är mycket stationära i etablerade bestånd. 
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Vad är ett vandringshinder för en kräfta? 
Att förklara en kräftas vandringsbeteende är inte lätt, ej heller att bedöma ett potentiellt 
vandringshinder för en kräfta. En kräfta kan ”gå på land” om så behövs, dvs. teoretiskt kan 
en kräfta gå på land förbi ett vandringshinder. Är detta vanligt? Hur stor är drivkraften hos 
en kräfta att passera ett vandringhinder? Att definiera ett vandringshinder för att stoppa 
kräftpest uppströms ett vattendrag är betydligt enklare och finns många exempel av, se 
bilder.  
 

  
  Ett tillflöde till Teåkerälven och Kesnacksälven där pesten stoppades 2006 resp. 2002. 

 
Man vet av erfarenhet från inomhusodling, dammodling, akvarium att kräftor på ett 
oförklarligt vis kan smita. Klarar de detta klarar de givetvis passera vandringshinder i 
vattendrag som inte en fisk klarar av. Men frågan är hur intresserade är de t e x att passera 
vattenfallen på bilderna ovan? 
 
Det som är helt avgörande och av betydligt större relevans för flodkräftbeståndens 
överlevnad i tillflödena i Vänern är att förhindra mänsklig aktivitet dvs. stoppa människors 
flyttningar av signalkräftor, dels inom Vänern och mellan vattensystem. Fokus bör ligga på 
att vidta åtgärder för att förhindra detta, framförallt via informationsspridning. 

Sammanfattning 
Närmast kända signalkräftsbestånd i Vänern, som kan hota flodkräftbestånden i tillflödena i 
norra Dalsland, är vid Sunnanå, Mellerud. Mörkertalet är förstås extremt stort. Det finns 
åtskilliga fritidshus längs med Vänerns stränder vars ägare är högst potentiella spridare av 
signalkräftor, det vet vi av tidigare erfarenheter att just fritidshusägare är den största 
gruppen människor som olagligen sprider signalkräftor mellan olika vattensystem. Oftast 
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besitter en sådan fastighet inte en fiskerätt, vilket betyder att de inte får fiska på kräftor de 
olagligen planterar ut. 

Med detta vill jag poängtera att för Vitlandaån, Åmålsån och Kasenbergsån är riskerna för 
att signalkräftor ska vandra upp i tillflödena mer eller mindre obefintliga, om det sker enligt 
naturens villkor. För norra Dalsland är närmast kända bestånd med signalkräftor i Vänern 
vid Mellerud, gästhamnen i Sunnanå. Avståndet mellan Sunnanå och Åmål är fågelvägen ca 
42 km (betydligt längre om man följer strandvägen). Om signalkräftorna i Sunnanå börjar 
sprida sig norrut av egen kraft, med en hastighet av ca 500 m per år skulle det därmed 
dröja minst 85 år innan signalkräftorna skulle etableras i Åmålsviken. Så lång tid kommer 
det troligen inte att ske, pga. av att människor flyttar signalkräftor inom Vänern eller upp i 
tillflödena på betydligt kortare tid än så.  

Flodkräftbestånd i tillflödena 
Förnärvarande finns flertalet mycket goda och mycket skyddsvärda bestånd med 
flodkräftor i flera av tillflödena, t ex Vitlandaån och Kasenbergsån. Provfisken har dock inte 
genomförts, men enligt uppgift finns extremt mycket kräftor i dessa små vattendrag och är 
unika nationellt. Varken Vitlandaån eller Kasenbergsån ingår i någon 
fiskevårdsområdesförning (Fvof), vilket medför att det är svårt att komma i kontakt med 
fiskerättsägare som äger rätten till kräftorna.  

Riskaanalys per tillflöde 
Nedan beskrivs respektive avrinningsområde och tillflöde med den kunskap som finns samt 
en bedömning av riskerna med att signalkräftor naturligt kan vandra upp i systemet till 
första vandringshinder. 

Mellerud 
Inom Melleruds närområde vet vi att det finns signalkräftor vid Sunnanå gästhamn i Vänern 
(provfiske 2009), Nären, Näsölen, Holmsån, Örsjön och Krokån. I vattnen runt Dals-Rostock 
finns signalkräftor i Kolungen (och troligen utloppsbäcken) samt Långetjärnet (6515305, 
1298625). Holmsån (1993), Nären (-01) och Näsölen (-01) är tre av totalt ca 10 beviljade 
tillstånd för utplantering av signalkräftor i Dalsland.  
 
Nären, Näsölen, Vandringstjärnet och Köttsjön utgör ett eget avrinningsområde. 
Signalkräftor förekommer även i Köttsjön, vilken mynnar i Näsölen. Signalkräftor kan inte 
av egen kraft spridas till andra avrinningsområden förutom nedströms i avrinningsområdet 
via Holmsån och ut i Vänern.   

Nedre delen av Upperudsälven 
I anslutning Upperudsälvens nedre delar från Råvarpen och ned till mynning i Vänern 
förekommer signalkräftor i Åklång och Lillesjö (6528085, 1302980). I vilken omfattning är 
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oklart. Om flera sjöar och vattendrag omfattas av signalkräftor är också oklart. Flodkräftor 
förekommer i flera tillflöden till Råvarpen och även troligen till Åklång, t ex. Lill-Erve, 
Tisslan, Ånäsebäcken, Glycksjön mm.  
 
I Malefjorden avvattnas sjöarna Flat, Ulerudstjärn, Djup och Bräcketjärnet. Flodkräftor 
förekommer troligen i Flat. I Djup förekommer inte kräftor, ett kräftprovfiske genomfördes 
2007 utan resultat av Hushållningssällskapet i Värmland. Elfiske har skett vid 3 tillfällen 
(1993, 1998 och 2002) i Ånebäcken (utlopp Flat), vid samtliga tillfällen har flodkräftor 
fångats. 2002 var fångsten riklig. Det finns ett stort mörkertal för förekomst av 
flod/signalkräftor i området. 
 

Riskbedömning för spridning av signalkräftor till tillflöden, vid nedre delen av 
Upperudsälven från Vänern 

Signalkräftor i Åklång kan, teoretiskt, av egen kraft vandra uppströms i Upperudsälven till 
Råvarpen och t.o.m. Dals-Långed där en kraftstation utgör definitivt vandringshinder. 
Avståndet från norra delen av Åklång till kraftstationen i Dals-Långed är ca 10,3 km. Även 
tillflöden som Tisslan kan bli direkt påverkade av en invandring av signalkräftor. Lill-Erve 
och uppströms är skyddade via ett definitivt vandringshinder i direkt anslutning till 
mynningen i Råvarpen.  
 
Via Malefjorden kan signalkräftor teoretisk spridas via Bjurdämmetjärnet uppströms via 
den delvis konstgjorda Sälldalsbäcken till utloppet ur Sälldalstjärnet. Där förekommer ett 
vandringshinder i form av en sten/betongdamm. Högst troligt utgör Bjurdämmetjärnet, 
som troligen domineras av mjukbottnar (se bild nedan), ett effektivt vandringshinder inför 
en framtida tänkbar naturlig invandring. Sammantaget bedöms riskerna med att 
signalkräftor av egen kraft ska vandra uppströms i Flats avrinningsområde som osannolikt. 
 



6 
 

 
 Sälldalstjärnet, Bjurdämman och övre delen av Malefjorden. 

Ärr och Ånimmen 
Ärr och Ånimmen mynnar via Snäcke kanal i Upperudsälven mynning i Vänern, samt direkt i 
Vänern via Ånimmens naturliga utlopp vid sjöns södra del. Signalkräftor förekommer i de 
båda sjöarna sedan före 2004. Ånimmen har enligt uppgift, lokalt fått mycket bra bestånd. 
Däremot finns ännu inte fiskbara bestånd i sjöns södra del. Man fiskar kräftor t.o.m. 
”Svinön” (belägen i sjöns södra del, ca 2,5 km från sjöns naturliga utlopp).  
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Södra delen av Ånimmen, vid ”naturliga utloppet”. ”Svinön” ses längst upp i bild. 
 
Enligt uppgift finns de högsta tätheterna i sjöns mellersta del. Det förekommer fångster 
med upp till 30 kräftor/mjärde. Enligt uppgift förekommer signalkräftor endast i enstaka 
individer vid sjöns södra del. Ännu förekommer troligen inte signalkräftor i Ånimmens 
naturliga utlopp, som mynnar direkt i Vänern (passerar under E45). På sikt kan däremot 
signalkräftor vandra ut i Vänern, men utloppet nedströms E45 är kraftigt påverkat av 
igenväxning med mjukbottnar. Om detta hindrar en ev. nedströmsvandring är oklart. 
 
I Ärr sker en ökning av signalkräftbeståndet dock oklart i vilken takt. Framförallt fiskas det i 
dagsläget på lokala bestånd. Enligt uppgift bedrivs fiske efter signalkräftor i Ärrsjöns norra 
del, d.v.s. i anslutning till mynningen av Knarrbyån och Verkaälven.  
 
Risk finns (om det inte redan har skett) att signalkräftor på sikt sprider sig nedströms förbi 
Snäcke kanal (Ånimmen) och på sikt kan etableras i Österbosjön, Spången, Malefjorden, 
Övre Upperudshöljen och Svanefjorden och direkt i Vänern via det naturliga utloppet. 
Spridningshastigheten kan däremot snabbt påskyndas av att människor flyttar signalkräftor 
nedströms och till kringliggande sjöar och vattendrag. 
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Ånimmens naturliga utlopp. Reglerad med en damm som utgör ett vandringshinder. 
 

 
Ånimmen naturliga utlopp efter E45. Påverkad av kraftig igenväxning. 
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Utlopp Ånimmen. Snäcke kanal. 
 

 
 
Flodkräftor förekommer i tillflöden till Ånimmen och Ärr, t.ex. Knarrbyån (2013), Övre 
Gällsjön (oklart) och Kristinedalstjärnet (säkert). Ca 600 m (fågelvägen) öster om Ånimmen 
finns Furusjön med ett bra bestånd med flodkräftor. Utloppet ur sjön mynnar direkt i 
Vänern utan kontakt med Ånimmen. Troligen hyser fler tillflöden flodkräftor, men som 
ännu inte är bekräftade. Brist på bildade och engagerade fiskvårdsområdesföreningar gör 
det svårt att undersöka saken utan att man genomför provfisken eller andra omfattande 
fältundersökningar.  

I Ånimmen har Vattenpest etablerats 
sedan en tid tillbaka. I södra delen täcks 
botten delvis med växten. Man bör vara 
vaksam över utvecklingen, den kan få 
extremt stor påverkan på sjön om det 
sker en massiv tillväxt. 
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Riskbedömning för spridning av signalkräftor i tillflöden till Ärr och Ånimmen 
Det största tillflödet till Ärr är Knarrbyån som avvattnar Knarrbysjön. Ca 450 m från 
mynningen finns en kraftstation som utgör ett definitivt vandringshinder och strax söder 
om Fengersfors finns en andra kraftstation. Vid utloppet ur Knarrbysjön finns ytterligare en 
kraftstation med tillhörande damm. Signalkräftor kan inte av egen kraft vandra uppströms i 
Knarrbyån mer än de sista ca 450 m t.o.m. kraftstationen i Fröskog.  
 

 
 Ca 450 m uppströms Knarrbyåns mynning i Ärr finns första definitiva vandringshindret (Fröskog). Om det 
finns signalkräftor nedströms kraftstationen, i Knarrbyån är oklart. 
 
Enligt uppgift drabbades Knarrbyån troligen av ett pestutbrott i slutet av 00-talet. Innan  
dess fanns rikligt med flodkräftor på sträckan mellan kraftverksdammarna vid Fröskog och 
Fengersfors.  En återintroduktion genomfördes under 2013 på samma lokaler, således finns 
fortfarande flodkräftor i Knarrbyån. Kräftpest spreds uppströms kraftstationen, enligt 
uppgift, troligen genom att färsk betesfisk fångad i Ärr (förekommer signalkräftor) 
användes vid kräftfisket i Knarrbyån. 
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Ett annat relativt stort tillflöde till Ärr är Verkälven.  Verkälvens huvudfåra avvattnar 
Tansjön, dessutom mynnar 3 mindre biflöden, som avvattnas av Furesjö, St 
Olevattnet/Rumpsjön och Björkesjö, i Verkälven. Det finns uppgifter från 1986 att det 
förekom flodkräftor i Verkälven. Totalt 6 elfisken har genomförts i Verkälven sedan 1992 (-
92, -97, -02, -05, -08, -12), flodkräftor har aldrig fångats. – 08 och -12 var fångsten 0, i 
elfiskena. Det har förekommit flodkräftor i Hålevattnet, Björkesjö, Bocklarudstjärnet. 
Tansjön har historiskt haft mycket flodkräftor, men drabbades av försurningen. Flodkräftor 
förekommer, enligt uppgift, fortfarande i hela Verkälven, men uppgifterna är något 
motsträviga. Provfisken bör genomföras.  
 

 
Verkälven besitter mycket fina biotoper för flodkräftor och öring. 
  
Verkälvens sista ca 400 m innan mynning i Ärr rinner genom en kraftig ravin, vilket medfört  
att biflödet från Furesjön stupar mycket brant ned mot Verkälven. Ca 200 m uppströms 
mynningen i Ärr finns en gammal damm (ruin) med 3 utskov, luckorna är sedan länge 
borta.  
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Verkälven, ca 200 m innan mynning i Ärr. Vandringshinder för fisk och högst troligt för kräftor. 
 

 
Verkälven, kvarnruinen sedd från sidan.                                                           
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Huvuddelen av vattnet passerar genom ett av utskoven. Fallhöjden är ca 1 m och utgör ett 
vandringshinder för fisk och högst troligt även för kräftor.   
 

 
Verkaälven uppströms Bocklarudstjärnen finns rester efter en damm som utgör definitiva vandringshinder för 
både fisk och kräftor. 

Sammanfattning Ärr och Ånimmen 
Signalkräftor kan på sikt och på naturlig väg spridas till nedre delarna av Knarrbyån och 
Verkälven. Däremot bedöms inte att signalkräftor av egen kraft kunna passera 
kvarndammsruinen i Verkälven och kraftstationen i Fröskog.  Därmed bör ev. 
flodkräftbestånd vara säkra uppströms de båda vattendragen med avseende på naturlig 
spridning av signalkräftor. 

Vitlandaån 
Käppesjö – Dammen – Vitlandaån – Tydjesjön – Forsnäsån – Åfjorden (Vänern). Käppesjö 
har en mycket positiv utveckling av sitt flodkräftbestånd, troligen en effekt av 
kalkningsverksamheten. En stor del av Käppesjö är kräftförande. Högst troligt förekommer 
flodkräftor i några av tillflödena till Käppesjö som t.ex. Fursjö och Rådanetjärnet, med 
tillhörande bäckar. Vitlandaån från utloppet ur” Dammen” till mynning i Tydjesjön har ett 
mycket bra bestånd med flodkräftor som är unikt för Sverige. Från Käppesjös utlopp ned till 
Tydjesjön finns flera små kraftstationer (Övre Hannebol, Östra Vitlanda och ev. vid 
Hängelsrud) och en vägtrumma som utgör tänkbara vandringshinder för signalkräftor och 
för en akut kräftpest.  
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Vitlandaån, dammen vid utloppet ur ”Dammen”, Övre Hannebol, definitivt vandringshinder som skyddar 
flodkräftbestånden i uppströms liggande Käppesjö, med tillflöden. 
 

 
Vitlandaån. Vid kraftstationen vid ”Västra Vitlanda” delas Vitlanda ån i 2 förgreningar varav den ena passerar 
genom en turbin och den andra genom den naturliga fåran. På bilden framgår dammen för naturfåran som 
utgör ett vandringshinder för fisk och kräftor. 
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Vitlandaån. Turbinintaget vid kraftstationen vid ”Västra Vitlanda”. Dämmet ses på den högra bilden. 
 

 
En kräftodling uppströms Västra Vitlanda, sedd uppifrån, finns i direkt anslutning till Vitlandaån. 
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Viduppfarten till Strömsberg/Tösse passerar Vitlandaån en vägtrumma, som utgör ett 
vandringshinder för kräftor men troligen inte för fisk. Vägtrumman är det första fysiska 
hindret uppströms Tydjesjön som skulle utgöra en teoretisk barriär för uppströmsvandring 
av kräftor.  

   
Vägtrumman vid Strömsberg/Tösse, kan ev passeras av laxartad fisk och vid högflöden möjligen av övriga 
fiskar, men inte av kräftor som vandrar på botten. Vägtrumman skulle kunna göra ett exempel på anläggning 
av vandringshinder för kräftor men inte av fisk eftersom trummans mynning ligger i vattenmassan och inte på 
botten. För att säkerställa uppvandring av fisk (men inte för kräftor) skulle trumman med fördel kunna sänkas 
ned mer i vattnen massan men inte vilande direkt mot botten. Det fanns rikligt med spår efter mink längs 
Vitlandaån. 
 
Enligt uppgift förekommer inte flodkräftor i Tydjesjön och heller inte i dess utlopp,  
Forsnäsån, vilket är mycket bra för att minimera risken för spridning av kräftpest från 
Vänern. Att denna sträcka anses tom på kräftor grundas på provfisken som genomfördes 
2009 i nedre delen av Forsnäsån och i Åfjorden av Hushållningssällskapet i Värmland på 
uppdrag av Länsstyrelsen. 45 mjärdar användes, inga kräftor fångades. Samt att Ytterligare 
privata provfisken skedde2013 på samma lokaler, utan resultat. Dessutom har nät lagts i 
anslutning till Forsnäsåns mynning i Åfjorden med syftet att fiska betesfisk. Inga kräftor 
fångades i näten. 
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Forsnäsåns mynning i Åfjorden, Vänern, 2009. 0 kräftor vid provfisken. 

 
Utloppet ur Tydjesjön och början på Forsnäsån. Notera den kraftiga bården med vass. 
 
Tydjesjön är en typisk slättsjö med inslag av betade strandängar och är en viktig rastplats 
för flyttfåglar. Sjön har en gång i tiden sänkts. Tydjesjön är näringsrik och stora delar är 
kraftigt igenvuxna av bladvass. I nordvästra delen av Tydjesjön finns en klassad våtmark, 
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naturvärdesklass 1. Vitlandaån mynnar ut i våtmarken och Tydjesjön i detta område. Sjöns 
utseende och karaktär tyder på en näringsrik sjö med kraftig igenväxning vilket inte utgör 
biotoper för kräftor, utan tvärtom, sjön besitter biotoper som kräftor undviker. Dessutom 
riskerar sjön drabbas av syrgasfria bottnar pga. av den kraftiga vegetationsbälte som omger 
sjön som förstärker kräftornas ovilja att passera. Tydjesjön fungerar som ett mycket bra 
vandringshinder, åt båda håll. Flodkräftor i Vitlandaån söker sig heller inte nedströms mot 
Vänern, vilket är mycket bra och säkerställer Vitlanda ån på sikt.  

Riskbedömning för spridning av signalkräftor till Vitlandaån, från Vänern 
Signalkräftor kommer inte att etableras i Åfjorden (Vitlandaåns mynning i Vänern) av egen 
kraft, under mycket lång tid. Närmast kända lokal med signalkräftor i Vänern är Mellerud, 
mörkertalet är givetvis mycket stort.  
 
OM människor flyttar signalkräftor till Åfjorden kan signalkräftor av egen kraft, vandra 
uppströms via Forsnäsån, till Tydjesjön. Tydjesjön utgör dock ett naturligt och effektivt 
vandringshinder beroende på dess karaktär. Forsnäsån är ca 2,2 k m lång dvs. sträckan 
mellan Tydjesjön och Vänern. Tydjesjön utgör ett vandringshinder med sina mjukbottnar, 
avsaknad av sten/hård bottnar, troligen låga syrgasvärden (bl.a. pga. av kraftiga 
vegetationsbälten) som kräftor undviker.  På så sätt är Vitlandaån skyddad, även om 
människor flyttarsignalkräftort till Åfjorden.  
 

 
Tydjesjön från ovan. Notera de sumpiga/frodiga stränderna som omger sjön samt hur grund den är. 
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Om Tydjesjön inte utgör ett vandringshinder eller om människor flyttar signalkräftor förbi 
Tydjesjön, kan signalkräftor på sikt spridas hela vägen via Vitlandaån och upp till 
Strömsberg/Tösse där en vägtrumma utgör ett vandringshinder för kräftor. 

Sammanfattning Vitlandaån 
Det bedöms som högst osannolikt att signalkräftor på naturlig väg kan påverka Vitlandåns 
flodkräftbestånd eller vandra upp på naturlig väg i systemet. Tydjesjön utgör ett mycket 
effektivt och naturligt vandringshinder.  Det största hotet mot Vitlandaån att människor 
sprider signalkräftor eller kräftpesten till områden uppströms Tydjesjön. 

Åmålsån  
2006 bildades Kräftskötselområdet ”Åmålsån” i ett samarbete mellan två 
fiskevårdsområdesföreningarna (fvof) Åmålsån och Nedre Kalven. Syftet var att gemensamt 
arbeta för att bygga upp och bevara flodkräftbeståndet inom Åmålsåns skötselområde. 
Förutom Åmålsån berörs sjöarna Nedre Kalven och Övre Kalven.  
 
Fram till 1940-talet fanns ett bra bestånd med flodkräftor i Åmålsån. I de nedre delarna, 
från väg 45 och till Vänerns mynning, har det dock historiskt varit mycket sparsamt med 
flodkräftor. Det var framförallt mellan Hammaren och Finnserud man fiskade kräftor. Men 
under 40-talet företogs kraftiga rensningar i ån mellan sträckan Korsbyn och Tollebol. 
Denna sträcka var den mest produktiva delen. Därefter reducerades flodkräftbeståndet 
kraftigt. Efter rensningen fiskades det kräftor i mindre omfattning mellan ”Hammarn” och 
Finnserud. Under 1980-talet upphörde kräftfisket pga. mycket dåliga fångster.  
 
En sträcka på 100 m provfiskades vid Västra Åsen med mjärdar i slutet av 1990-talet, av 
Åmåls trollingklubb. Fisket resulterade i 27 flodkräftor. Sommaren 2006 utförde 
Hushållningssällskapet i Värmland ett elfiske vid samma lokal med syftet att påvisa 
flodkräftor.  Jag kunde inte konstatera flodkräftor, däremot var det mycket goda biotoper 
för kräftor. Bottnarna har gott om gömslen i form av sten, död ved samt rikligt med inslag 
av lerbotten. Ytterliggare ett elfiske i regi av Hushållningssällskapet i Värmland utfördes vid 
2006 vid Finnserud, utan kontakt med flodkräftor. Även denna sträcka har mycket goda 
biotoper för flodkräfta. I augusti 2007 arrangerades ett kräftjippo i Åmålsån i samarbete 
med fvof och Hushållningssällskapet i Värmland. 1 500 vuxna kräftor planterades ut i 
centralt i Åmål och kräftfiskekort kunde lösas av allmänheten under 1 kväll. 2009 
genomfördes en utplantering av 7 100 yngel i Åmålsån. 2013 fångades 1 stor flodkräfta 
uppströms Nygårds kraftstation. Några utförligare provfisken har inte genomförts.  
 
Vid utloppet ur Nedre Kalven, nedströms Hanefors kraftstation finns flodkräftor. 2013 
bedrevs ett kräftfiske på denna sträcka men fångstresultat är oklart. Sträckan har mycket 
goda biotoper för kräftor. Det finns riklig tillgång till sten och död ved med stort inslag av 
lövträd, framförallt al, längs stränderna.  

Riskbedömning för spridning av signalkräftor till Åmålsån från Vänern 
Åmålsån avvattnar Ömmeln samt flera mindre sjöar. Under dess färd mot Vänern passerar 
Åmålsån slutligen genom Åmåls centrum och är ett uppskattat inslag i stadskärnan. Få 



20 
 

mindre städer i Sverige kan stoltsera med flodkräftor i stadskärnan. Åmålsån är kraftigt 
påverkad av reglering, från Vänern och upp till Nedre Kalven finns fyra aktiva kraftstationer 
samt två dammar (Finnserud och Tollebo kvarn). Ån har varit påverkad av reglering sedan 
1600-talet, 1917 anlades första kraftstationen. Ån är mer eller mindre uppbyggd till 
vattenståndskanaler.   
 
Vid Nygårds kraftstation har en fisktrappa i betong anlagts, om den fungerar är oklart. 
Kräftor kan troligen inte använda fisktrappan till att passera kraftstationen. Ca 2 km 
uppströms Nygårds kraftstation, vid Finnserud, finns nästa damm som troligen inte utgör 
ett vandringshinder för kräftor men däremot för fisk. Efter mindre än 1 km finns nästa 
damm vid Tollebo kvarn, som utgör vandringshinder för kräftor och fisk. 
 
2009 genomfördes provfisken i anslutning till Åmåls gästhamn i Vänern. Provfisket skedde 
både i hamnens utlopp, utanför sommarstugor samt permanentboende. Ett av syftet till 
varför provfisket förlades till hamnens utlopp var att undersöka om det skett en utvandring 
av flodkräftor från Åmålsån som mynnar just i Åmåls hamn samt undersöka om det 
förekommer signalkräftor i Åmålsviken. 10 länkar med totalt 50 mjärdar fördelades runt i 
Åmålsviken. Ingen kräfta konstaterades.  Troligen förekommer inte signalkräftor i Vänern i 
anslutning till Åmålåns mynning, givetvis ett stort mörkerstal.  Därmed finns inget akut hot 
mot flodkräftbestånden uppströms Nygårds kraftstation.  

 
Åmålsån. Ca 2 km från Åmålsåns mynning i Vänern finns första vandringshindret Nygårds 
kraftstation. Fisktrappan ses till höger i bild. 
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Provfisket 2009 genomfördes bl.a. i direkt anslutning till gästhamnen i Åmål. 20 mjärdar (4 länkar) placerades 
på vardera sidan av infarten till gästhamnen. Ingen kräfta fångades. 
 

Sammanfattning Åmålsån 
Signalkräftor kommer inte att etableras i Åmålsviken av egen kraft, under mycket lång tid. 
Närmast kända lokal med signalkräftor i Vänern är Mellerud, mörkertalet är givetvis mycket 
stort. Med tanke på mänsklig aktivitet, kan mycket väl signalkräftor redan finnas i 
Åmålsviken. Om signalkräftor, av människor, flyttas till Åmålsviken och gästhamnen hotas 
den nedre delen av den ca 2 km långa sträckan av Åmålsån. I anslutning till 
kraftverksdammen finns en fisktrappa. Högst troligt kan inte kräftor nyttja trappan för att 
passera kraftstationen, se bild nedan. Signalkräftor kan högst troligt, inte av egen kraft 
utgöra ett hot mot Åmålsån, uppströms Nygård. Nästa vandringshinder finns efter 
ytterligare ca 2 - 3 km vid två dammar vid Finnserud och Tollebo kvarn. Dessa utgör troligen 
inte definitiva vandringshinder för kräftor. Dammen vid Finnserud utgörs av en 
överfallsdam i kombination med en mindre vägbro samt mindre vattenfall nedströms 
dammen. Tollebo kvarndamm är ett utskovs/överfallsdamm i betong, med luckor. 
Överfallsdammen har en svag lutning vilket medför att kräftor teoretiskt skulle kunna 
vandra förbi dämmet när vattenståndet så medger. Vad som är en kräftas drivkraft för att 
passera dammen är oklart. 
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Åmålsån. Det nedre steget av fisktrappan vid Nygårds kraftstation. En kräfta klarar högst troligt 
inte att passera fisktrappan. 
 

 
  Åmålsån. Damm vid Finnserud, ej hinder för kräftor. 
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Tollebo kvarn. Notera den svagt sluttande överfallet. 
 

 
Tollebo kvarn i vinterskrud och betydligt mindre vattenföring. 
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Kasenbergsån 
Kasenbergsån mynnar i Norra Viken (Vänern) ca 2,5 km från Åmåls gästhamn. Norra viken 
bryts av järnvägen som delar Norra viken med Vänern via en järnvägsbank som förbinder 
Vänern via en viadukt. Kasenbergsån avvattnar sjöarna Buvattnet, Drågsjön, Låbysjön, 
Järnsjön och Krokstjärnet. Flodkräftor förekommer i samtliga vatten (fast i olika tätheter) 
och har så gjort under mycket lång tid. I övre delen av Kasenbergsån gav ett fiske hösten 
2013, 170 godkända (ca 10 cm) kräftor på 10 mjärdar (17 kräftor/mjärde och natt), en 
imponerande fångst. Hur långt ned i Kasenbergsån flodkräftor förekommer är oklart. Ca 1 
km från mynningen i Norra Viken finns rester efter en delvis raserad kvarndamm, vid 
Kasenberg. Fallhöjden är totalt ca 2,3 m. Efter ytterligare ca 600 m finns resterna efter 
nästa kvarndamm vid Kungsgården. Båda dammarna utgör vandringshinder för fisk och det 
första hindret utgör troligen hinder för kräftor. 

 
Kasenbergsån. Bohålor efter flodkräftor i lerbankar 2009 

Riskbedömning för spridning av signalkräftor till Kasenbergsån, från Norra viken 
(Vänern) 

2009 genomfördes provfisken i anslutning till Åmåls gästhamn i Vänern. Provfisket skedde 
både i hamnens utlopp, vid järnvägsviadukten, utanför sommarstugor och 
permanentboende. Ett av syftet till varför provfisket förlades till hamnens utlopp var att 
undersöka om det skett en utvandring av flodkräftor från Åmålsån som mynnar just i Åmåls 
hamn samt undersöka om det förekommer signalkräftor i Åmålsviken. 10 länkar med totalt 
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50 mjärdar fördelades runt i Åmålsviken. Ingen kräfta konstaterades. 2 länkar (10 mjärdar) 
placerades i direkt anslutning till viadukten under järnvägsbron, ca 1,5 km från 
Kasenbergsåns mynning i Norra Viken. Ingen kräfta fångades. Det fanns då inget som tydde 
på förekomst av signalkräftor i Åmålsviken eller Norra Viken. Att signalkräftor sprider sig på 
naturligt väg till Norra Viken under närstående tid, bedöms som osannolikt. 

 

 
Kasenbergsån. Första vandringshindret ca 1 km från åns mynning i Norra Viken. 

 

 
Kasenbergsån. Samma vattenfall som ovan men bilden är tagen från motsatt sida och 
vid ett senare tillfälle med ett betydligt högre vattenstånd. 
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Ett ytterligare skydd för Kasenbergsån är de ca 400 m av Kasenbergsån i anslutning till 
mynningen i Norra Viken. Kasenbergsåns nedre delar utgörs troligen av mjukbottnar vilket 
kan vara ett effektivt vandringshinder och som kräftor undviker. Detta är dock inte helt 
bekräftat. Ett provfiske/elfisken i nedre delarna av Kasenbergsån bör genomföras för att 
dokumentera var det förekommer flodkräftor. Det vore en fördel för Kasenbergsån om det 
inte fanns flodkräftor i åns sisa 1 km innan mynning i Vänern. På så sätt kan inte ev. naturlig 
smittspridning av kräftpesten ske uppströms i systemet.  
 

 
Översiktbild av Kasenbergsån sista ca 400 m innan mynning i Norra Viken. Botten består troligen av 
mjukbottnar som utgör effektiva vandringshinder för kräftor. 
 
Uppströms Kasenberg och Kungsgården finns nästa vandringshinder vid Låbytorp, ca 10 km 
uppströms i systemet. Vandringshinder är en felaktig vägtrumma som utgör hinder både för 
fisk och för kräftor. 
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Kasenbergsån, mynning i Norra Viken. Kraftig påverkan av vegetation. 

 
Kasenbergsån. De sista ca 200 m innan mynning i Norra Viken. Omgiven av våtmark och mjukbottnar. Troligen 
utgör denna sträcka ett naturligt vandringshinder för uppvandring av kräftor i Kasenbergsån. 
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Kasenbergsån. Låbytorp. Vandringshinder för fisk och ev. kräftor i form av en vägtrumma 
 

 
Kasenbergsån. Låbytorp. Samma vägtrumma som ovan i vinterskrud. 
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Sammanfattning Kasenbergsån 
Om det av människor flyttas signalkräftor till Åmålsviken och Norra Viken kan signalkräftor 
teoretiskt vandra uppströms i Kasenbergsåns, fram till första vandringshindret (resterna 
efter kvarndammen). Det är dock möjligt att i anslutning till Kasenbergsåns mynning i Norra 
Viken, domineras bottnarna av mjukbottnar som kan utgöra effektivt och naturligt 
vandringshinder. Ett sista skydd mot Kasenbergsån är att stora delar av Norra Viken utgörs 
av mjukbottnar och på så sätt kommer det troligen aldrig etableras kräftor i anslutning till 
Kasenbergsåns mynning i Norra Viken. Återigen är det absolut största hotet mot 
flodkräftorna i Kasenbergsån att människor påskyndar spridningen av signalkräftor till 
området.    
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