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 Kräftskötselområdet  Lilla Le

Inledning
Flodkräftan (Astacus astacus) är den enda sötvat-
tenslevande storkräftan som förekommer naturligt i 
Sverige. Den antas ha invandrat till Skandinavien för 
drygt 10 000 år sedan. Antalet lokaler med flodkräf-
tor i Sverige är nu uppskattningsvis färre än 1000, 
att jämföra med de över 30 000 lokaler som fanns i 
början av 1900-talet. Arten har i huvudsak minskat 
till följd av kräftpest som drabbade Sverige 1907. I 
dagsläget sprids kräftpesten huvudsakligen genom 
illegala utsättningar av signalkräftor, som alltid är 
bärare av kräftpest. Som en följd av den kraftiga 
tillbakagången är flodkräftan klassad som Akut Ho-
tad (CR) sedan 2010 i den nationella rödlistan för 
hotade djurarter. 
  Flodkräftans nedgångar har även orsakats av 
försurning, föroreningar, vattenregleringar, över-
gödning, utdikning av skog- och jordbruksmarker 
som starkt bidrar med igenslamning av lämpliga 
livsmiljöer i sjöar och vattendrag. Fiskeriverket och 
Naturvårdsverket har tagit fram ett åtgärdsprogram 
”Åtgärdsprogram för flodkräfta 2008  - 2012” inom 
ramen för det nationella arbetet med hotade arter. I 
åtgärdsprogrammet framställs ett antal nödvändiga 
åtgärdsförslag för att bevara och utveckla bestånden 
för framtiden. Några av åtgärdsförslagen utgörs av 
att ”Informera och ge råd”, ”Inventera förekomst 
och utbredning av flod- och signalkräfta” ”Upprätta 
skyddsområden och förvaltningsplaner på länsnivå” 
mm. Samtliga åtgärdsförslag omsätts och samman-
ställs i arbetet med att bilda ”Kräftskötselområden”.
  2007 bildades kräftskötselområdet ”Lille Le ”via 
Interreg-projektet Astacus. Denna förvaltningsplan 

är en omfattande uppgradering av den föregående 
planen. Till kräftskötselområdet sammanställs en 
tillhörande förvaltningsplan.  
  I ”Kräftskötselområdet Lilla Le” jobbar Lilla 
Le fiskevårdsområdesförening (fvof) och dess fis-
kerättsägare aktivt med att bevara och utveckla 
sitt flodkräftbestånd med syftet att säkerställa och 
återskapa ett starkt fiskbart bestånd med flodkräftor 
för framtiden. Framtagandet av ”Kräftskötselområ-
det Lilla Le” finansieras av Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län i samarbete mellan Lilla Le fvof och 
Hushållningssällskapet i Värmland. 
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Signalkräftor sprider kräftpest
Det hot som kräftpesten utgör mot flodkräftor hänger samman med förekomsten av den introducerade 
signalkräftan. Den främsta anledningen till att signalkräftan utgör ett hot mot flodkräftan är att kräft-
pestsvampen förekommer som en parasit hos i stort sett alla signalkräftpopulationer. Genom att signal-
kräftan under lång tid har samexisterat med kräftpestsvampen har det liksom hos alla andra amerikanska 
kräftarter som undersökts, utvecklats en normal parasit/värd – förhållande. Dvs. parasiten dödar inte 
sin värd annat än i undantagstillstånd, när immunförsvaret hos signalkräftan försvagats. Signalkräftor 
har sålunda ett starkt försvar mot kräftpesten. När svampen tränger in i skalet på en signalkräfta sker en 
motreaktion. Kräftans immunförsvar har möjlighet att melanisera (kapsla in) svampens hyfer i skalet, 
vilket förhindrar svampen att växa in i kräftans vävnader. Kräftpesten ligger då latent hos individen och 
kan angripa kräftan om immunförsvaret blir försvagat, t ex genom skalskador, stress eller till följd av 
andra parasiter. En signalkräfta som bär på kräftpesten, utvecklar synliga svarta fläckar, som oftast finns 
i spetsarna på avbrutna extremiteter eller kring andra skalskador där svampen försökt tränga in. Dessa 
fläckar syns inte alltid direkt efter ett skalbyte utan utvecklas successivt. Fläckarna upptäcks lättast på 
våren,före säsongens första skalbyte. Signalkräftor är alltså bärare av kräftpest och inplantering av sig-
nalkräftor i ett vatten innebär därför att pestsvampen blir permanent förekommande i det aktuella vattnet. 
Därmed omöjliggörs återetablering av flodkräfta i hela vattenområdet för överskådlig framtid. Eftersom 
signalkräftor sedan 1994 inte får planteras ut i vattenområden där arten idag saknas är det framför allt de 
illegala utsättningar av signalkräftor som är det största hotet mot flodkräftan idag.

Badplatsen vid Gröne backe.
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Framtidsutsikter för flodkräftan
Spridningen av kräftpest mellan vattensystem i Sve-
rige sker huvudsakligen genom att människor flyttar 
signalkräftor från ett vatten till ett annat. Eftersom 
det är människor som sprider kräftpest finns stora 
möjligheter att vidta åtgärder för att förhindra att 
detta sker. Tillsammans kan vi påverka människor 
och förhindra att detta sker. Spridningen av sig-
nalkräftor mellan vattensystem är icke tillåtet, de 
personer som genomför en sådan handling utför en 
illegal handling, som är straffbart. Kan vi stoppa den 
olagliga spridningen av signalkräftor mellan olika 
vattensystem är det slut på den absolut största or-
saken till spridningen av kräftpest. Där det finns ett 
engagemang kring flodkräftan ser framtiden mycket 
ljus ut. I befintliga flodkräftbestånd finns en generell 
mycket god utveckling och genererar mycket goda 
fångster, mycket tack vare den kalkningsverksamhet 
som drog igång under 1980-talet.
  Gotland, Dalsland, Värmland, Dalarna, Gävleborg 
och norrut har de bästa förutsättningarna med att 
bevara och utveckla flodkräftbeståndet. I södra Sve-
rige dominerar signalkräftor, vilket gör att där finns 
begränsade förutsättningar för flodkräftans framtid. 

Varför flyttar människor signalkräftor  
mellan olika vattensystem?
Det finns en uppsjö olika myter om båda flod- och 
signalkräftor som ligger till grund till att vissa 
människor tror sig veta att signalkräftor är bättre än 
flodkräftor – varför är det så?  
  Nedan följer ett axplock av påståenden om ”kräf-
tor” som ofta var omskrivna och omtalade i en 
mängd artiklar och reportage under 1970 - 80-talet. 
Tyvärr lever myterna fortfarande kvar.

Ovan angivna myter är ett axplock, det finns betyd-
ligt fler. Myterna ligger till grund till varför männ-
iskor flyttar signalkräftor mellan olika vatten, i tron 
att de skall skapa sig det ultimata kräftfisket. Sam-
manfattningsvis är anledningen till varför människor 
illegalt planterar ut signalkräftor är:

• Den eviga drömmen om det ultimata kräftfisket 
(fiskehistorier)

• Det är lätt gjort (kräftor tål transport)
• Mycket överdrivna förväntningar på signalkräf-

tans kapacitet (felaktig information-myter om 
signalkräftans förträfflighet). 

Det stora problemet är att nå ut till de personer som 
genomför den illegala handlingen. Ofta gör människor 
detta i oförstånd. Med informativa insatser kan man 
nå ut till den breda allmänheten och just information 
är det viktigaste verktyget vi har. En viktig målgrupp 
att nå ut med budskapet till, är sommarstugeägare som 
vill skapa sig ett eget kräftvatten vid sin båtplats eller 
brygga. Ofta görs detta med just signalkräftor. Fo
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 Kräftskötselområdet Lilla Le

Signalkräftan växer dubbelt så fort som flodkräftan –
FEL – Flodkräftan växer lika snabbt som signal-
kräftan vid samma förutsättningar

Signalkräftan är immun mot kräftpest och drabbas 
aldrig av sjukdomen –
FEL – Signalkräftan är kronisk bärare av kräft-
pest men är motståndskraftigare än flodkräftan

Planterar man ut signalkräfta lyckas man alltid 
och kan börja fiska redan efter 2-3 år –
FEL – Mer än 50 % av inplanteringarna miss-
lyckas i längden. Där de lyckas tar det sedan 5-20 
år innan man i snitt får upp 1 kräfta per bur och 
natt

Flodkräftan hade ändå utrotats oavsett  
signalkräftan –
FEL – Det största hotet mot flodkräftor idag är 
spridning av kräftpest på grund av att människor 
illegalt flyttar signalkräftor som är bärare av kräft-
pesten

Det är hopplöst att plantera ut flodkräfta –
FEL – Ofta lyckas återplantering med flodkräfta 
under förutsättning att ingen planterat
ut signalkräftor

Signalkräftan klarar av kallare klimat än  
flodkräftan –
FEL – Tvärtom är det flodkräftan som klarar sig 
bättre i vårt klimat eftersom den funnits
här i tusentals år och är anpassad till våra förhål-
landen

En sjö drabbad av kräftpest går aldrig att få 
pestfri –
FEL – Pestsporerna svälter ihjäl senast ett par 
veckor efter att de sista smittade kräftorna dött.

Läs mer om myterna på www.krafta.nu  



 
Att bilda ett kräftskötselområde med tillhörande 
förvaltningsplan är ett arbetssätt för att tillsammans 
med fiskerättsägare, fvof, lokalbefolkning, fiskare, 
myndigheter mm aktivt arbeta med att bevara och 
utveckla sitt eget lokala flodkräftbestånd. Allt byg-
ger på frivillighet och man förpliktigar inget med 
att ingå i kräftskötselområdet, däremot markerar 
man en stark vilja med att bevara och utveckla 
flodkräftorna. Kräftskötselområdet är ett specifikt 
utpekat område där flodkräftor förekommer och har 
mycket goda förutsättningar för ett framtida kräft-
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Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

fiske. En förvaltningsplan är ett nödvändigt verktyg 
för att fiskerättsägare och fvof ska kunna sköta och 
utveckla sina kräftvatten på ett biologiskt och pro-
fessionellt sätt. Planen främjar ett aktivt och lokalt 
anpassat kräftfiskevård- och utvecklingsarbete som 
leder till att framtida insatser i fiskevårdsområdet 
blir kostnadseffektiva, fiskeribiologiskt riktiga och 
ger ett större utbyte. Ett starkt flodkräftbestånd el-
ler utveckling av dammodling kan också leda till 
utveckling av näringsverksamhet.

Vad är ett kräftskötselområde med tillhörande förvaltningsplan?

Flodkräfta till vänster och signalkräfta till höger. 

 Kräftskötselområdet  Lilla Le
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Kräftskötselområdet Lilla Le
Denna förvaltningsplan ni håller i handen är unik 
och speciellt framtagen för Lilla Le fvof. I samband 
med framtagandet av planen har intervjuer/dialog 
förts med representanter/ fiskrättsägarna Robert van 
Brakel, Rolf Olsson, Roland Lunde, Henrik Johan-
nesson, Sture Orrhult, Magnus Jacobsson. Övrig 
information som ligger till grund för förvaltnings-
planen presenteras i källförteckningen.  Lille Le har 
aldrig blivit drabbats av kräftpest. Beståndet har 
haft en långsam negativ trend sedan 1994, det vill 
fvof ändra på. Lilla Le Fvo omfattar Lilla Le och 
Timmertjärn. 

  Fiskerättsägarna i Lilla Le fvof har gått samman 
och bildat ett kräftskötselområde för att gemensamt 
bevara och att förbättra beståndet av flodkräftor i 
Lilla Le. Kräftfisket ingår i av föreningens uppsatta 
stadgar vilket innebär att fvof har rätt att sätta upp 
regler för hur kräftfisket skall bedrivas och förvaltas.  
T.ex. regler för minimimått antal redskap och fångs-
tider. Det är viktigt att vid årsmöten och i fiskstadgor 
i fvof klargöra vilka råd/rekommendationer som bör 
gälla för att på ett hållbart sätt utnyttja och förbättra 
denna resurs. 

 Kräftskötselområdet Lilla Le

Lilla Le med bebyggelse mer eller mindre runt hela sjön.
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Målsättning för ”Kräftskötselområdet Lilla Le” 
• Hindra illegala utplanteringar av signalkräftor till Lilla Le.
• Hindra spridning av kräftpest 
• Informationsspridning till besökare, boende i Dals-Ed, badgäster, fiskare mm. Med hjälp av skyltar och 

broschyrer skall det upplysas om flod/signalkräftor och riskerna med spridning av kräftpest till Lilla 
Le. Informationsspridningen skall ske runt hela sjön, med fokus vid de 2 badplatserna.  

• Ha en stabil och tillfredsställande vattenkvalité med särskild fokus på näringsbelastning och sedimen-
tation 

• Tillsammans med Länsstyrelsen bilda ett skyddsområde för flodkräfta av ”Kräftskötselområdet Lilla 
Le”

• Lilla Le:s strandnära bottnar ska innehålla tillräckligt mycket bon och gömslen för att hysa ett starkt 
flodkräftbestånd

Fo
to

: 
To

m
as

 J
an

ss
on

, 
H

us
hå

lln
in

gs
sä

lls
ka

pe
t

Exempel på konkreta användningsområden av förvaltningsplanen är: 

• Vara kunskapsbank för fiskerättsägare, styrelse, föreningens medlemmar, ortsbor, kommun, myndigheter 
och övriga intresserade

• Underlätta kontakt med myndigheter vid tillståndsansökningar (ex. utplanteringar, biotopvård, anlägg-
ning av bryggor och andra service anläggningar) 

• Öka möjligheterna till att få stöd till åtgärder (kommunala åtgärder, fiskevårdsmedel m.m.)
• Vara ett historiskt dokument över flodkräftbeståndets utveckling och dess förvaltning
• Vara ett referensdokument om miljöpåverkan eller allvarlig skada inträffar (skadeståndskrav)
• Vara ett underlag för produktion av informationstavlor, broschyrer och hemsidor
• Vara en ovärderlig kunskapskälla 

Lilla Le fiskevårdsområdesförening 
(fvof)
Lilla Lee fiskevårdsförening startade år 1941. Fisk-
vårdsföreningen var inte kopplad till fiskerättsä-
garskapet utan medlemmar kunde vara intressenter 
av fisket i Lilla Le. 1984 ombildades föreningen 
till Lilla Le fiskvårdsområdesförening (fvof) vilket 
innebar att medlemmar utgörs av de som äger en 

 Kräftskötselområdet  Lilla Le

fiskerätt i Lilla Le och Timmertjärn. 14 fastigheter 
innehar fiskerätt som ägs av 11 olika fastighetsä-
gare. Dals-Eds kommun och Svenska Kyrkan är de 
största markägare. Fisket i Lilla Le för allmänheten 
är tillgängligt via fiskekortförsäljning, kräftfisket är 
dock undantaget. 
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Åtgärdsplan för utveckling av  
flodkräftbeståndet i Lilla Le
Under arbetet med framtagande av förvaltnings-
planen för ”Kräftskötselområdet Lilla Le” har Lilla 
Le fvof tillsammans med Hushållningssällskapet i 
Värmland kommit fram till ett antal åtgärdsförslag. 
Vissa av åtgärderna i åtgärdsplanen kan genomföras 
på kort sikt medan andra kan ses som mer långsik-
tiga målsättningar. Syftet är att återskapa ett fiskbart 
bestånd med flodkräftor i Lilla Le. Förvaltningspla-
nen är ett ”levande dokument” vilket betyder att nya 
idéer ska läggas till och de åtgärder som genomförs 
ska redovisas. Följande åtgärdsförlag ligger till 
grund för perioden 2014-2018:
1. Standardiserat kräftprovfisken.  
2. ”Kräftskötselområde Lilla Le” skall utgöra en 

punkt i dagordningen vid årsmötet. 
3. Informationsspridning om flodkräftor och kräftpest 
4. Det årliga kräftfisket ska inrapporteras till fvof 

och kräftansvarig
5. Utse kräftansvarig inom kräftskötselområdet. 
6. Återskapa kräftfisket för allmänheten vid ”Edsdagen”  
7. Biotopvård i Lilla Le
8. Minska tillförseln av sediment och näringsäm-

nen från dagvatten 
9. Ändrat minimimått
10. Vassbekämpning

1. Standardiserat kräftprovfisken   
För att utvärdera kräftbeståndets status Lilla Le 
ska ett standardiserat provfiske genomföras och 
sammanställas i en rapport. Provfisket eller delar 
av provfisket ska upprepas varje eller vartannat år. 
Provfisket används som en del i att följa bestånds-
utvecklingen och utgör nödvändig information för 
om/när det är möjligt att återinföra ”Kräftfiske-
dagen” i Ed samt utgör grund för råd och rekom-
mendationer för hur framtidens kräftfiske skall 
bedrivas. Resultatet skall rapporteras till fvof/
kräftansvarig. Dessutom krävs provfisken för att 
utvärdera genomförda åtgärder för att öka kräft-
beståndet. Alternativt kan vissa lokaler runt sjön 
väljas ut för ett årligen återkommande provfiske 
med samma antal mjärdar på exakt samma plats. 

2.”Kräftskötselområdet Lilla Le” ska utgöra  
   en punkt i dagordningen vid årsmötet.
För att sprida information och aktivera fvof om frågor 
som berör flodkräftan, krävs att man ”håller frågan 
levande”. Vid varje årsmöte för Lilla Le fvof skall 
”Kräftskötselområdet Lilla Le” utgöra en punkt i dag-
ordningen. Styrelsen ska vid årsmötet summera ge-
nomförda åtgärder det gångna året och en utvärderia 
dessa. Samt prioritera de åtgärder för det kommande 
årets arbete med flodkräftor. 

3. Informationsspridning om flodkräftor och  
    kräftpest  
För att förebygga spridning av kräftpest till Lilla 
Les fvo är informationsspridning det viktigaste 
verktyget. Att göra tillfälliga gäster (även påminna 
fiskrättsägare, fastboende, fritidshusägare och 
övriga ortsbor) uppmärksamma på att det förekom-
mer flodkräftor inom fvo och hur man undviker att 
sprida kräftpesten. 
• Informationsspridning via informationstavlor 

placerade på strategiska platser i anslutning till 
Lilla Le med fakta om kräftor och hur spridning 
av kräftpest skall undvikas. En viktig plats för 
en omfattande informationsinsats är vid bad-
platserna, campingplatsen samt längs strand-
promenaden.

• Spridning av förvaltningsplanen bland medlem-
mar och övrigt intresserade.

• En kortversion, dubbelsidig A4, av förvaltnings-
planen skall användas för snabb spridning t ex i 
samband med försäljning av fiskekort mm.

• I samband med försäljning av fiskekort kan en 
kortversion av förvaltningen skickas med. 

• 

 Kräftskötselområdet Lilla Le
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4. Utse en kräftansvarig inom  
     kräftskötselområdet.  
Personen sköter kontakter med myndigheter och mel-
lan fiskerättsägare/ortsbor mm om frågor som berör 
kräftor samt sammanställer och dokumenterar det 
årliga kräftfisket och provfiskeresultat. 

5.Det årliga kräftfisket inrapporteras till   
   fvof och kräftansvarig  
All data som berör flodkräftor inom kräftskötsel-
området ska tillställas den kräftansvarige, t ex i 
samband med det årliga kräftfisket. Information om 
antal, storlek, kön, lokal mm dvs en sammanställ-
ning av årets kräftfiske. Insamlad information skall 
sammanställas av kräftansvarig och användas till 
uppföljning av kräftbeståndets utveckling. Efter 
några år kommer informationen vara mycket viktigt 
och man kan utläsa olika trender i kräftbeståndet. In-
formationen kan t ex utgöra en mycket viktig grund 
för kommande rekommendationer i kräftfisket. Med 
fördel kan en gemensam blankett framställas som 
delas ut till samtliga, som skall fiska kräftor.

6. Återskapa kräftfisket för allmänheten vid  
   ”Edsdagen” 
Når beståndet är tillräckligt starkt och tål att beskat-
tas ska kräftfiskedagen återskapas. Evenemanget 

är unikt, vilket tätort kan erbjuda ett tätortsnära 
kräftfiske efter den ”Akut hotade flodkräftan” för 
allmänheten? Att människor får möjlighet att fiska 
flodkräftor säkerställer ett engagemang och vilja att 
bevara flodkräftan.  Ju fler personer som uppskattar 
flodkräftor och kräftfisket kan arbetet med att öka 
bestånden intensifieras och genomföras tillsammans 
och under trevliga former. 
• Lilla Le fvof ska när beståndet tål, utveckla 

”kräftfiskedagen”. Målet är att skapa en magisk 
kväll för de som lottas ett kräftfiske samt övriga 
boende i Ed. Detta för att skapa en gemensam 
kväll/natt med fokus på kräftor som ett viktigt 
led i informationsspridningen. Dessutom ska de 
som fiskar kräftor rapportera sina fångster vilket 
ger en bra beståndsövervakning.

• Ett nytt regelverk bör införas för de som lottas 
till ett fiske. Förslagsvis kan reglerna justeras till 
att använda max 10 mjärdar och 5 håvar samt en 
höjning av minimåttet från 9 cm till10 cm. 

7. Biotopvård i Lilla Le
Den största och viktigaste enskilda åtgärden som 
fvof kan genomföra för att öka bestånden med 
flodkräftor i Lilla Le är att förbättra/återskapa bra 
biotoper för flodkräftor. Den strandnära delen med 

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

 Kräftskötselområdet  Lilla Le
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hårdbotten är extremt viktig för kräftorna. Åtgär-
derna kan vara utläggning av sten, tegelrör, tegel-
pannor, död ved, anlägga strandnära risvasar, dra ut 
ris/kvistar som placeras direkt i strandlinjen, med 
järnspett och ”muskelkraft” kan sten som ligger 
nedbäddad i stenpälsen lyftas upp ur ”botten” vilket 
gör att kräftor kan gömma sig inunder, stor sten som 
ligger på stränder kan rullas ut i sjön mm. Obs, för 
att få bra effekt som möjligt med åtgärderna måste 
de genomföras på hårdbotten. Åtgärder på mjukbott-
nar medför att sten, tegelpannor mm sjunker ned i 
dyn och ”försvinner” – ogjort arbete. Syftet är att 
totalt öka bestånden i sjön samt skapa ett så bra lo-
kalt kräftfiske som möjligt som gynnar den enskilde 
fiskrättsägaren.

Exempel på ett kräftgömsle för ett antal kräftor på en liten yta. Foto: Mats O. Morell

8. Minska tillförseln av sediment och  
    näringsämnen från dagvatten
Att Lilla Le påverkats av ökad näringstillförsel 
finns dokumenterat både vattenkemiskt och att sjöns 
strandvegetation ökat markant sedan 1980-talet. 
Detta kan förklars med dagvatten leds till Lilla Le. 
S.k. fosforfällor i form av våtmarker har anlagts i 
anslutning till två tillflöden från dagvattnet. Det är 
oklart vilken reningseffekt dessa har. Ett samarbete 
med Dals-Eds kommun bör upptas för att utveckla 
fällornas funktion och undersöka behovet av under-
håll. I samarbete med kommunen bör en utredning 
genomföras för att undersöka om det går att justera 
alt. leda bort dagvatten från Lilla Le.

Fakta kräftor - 
Exempel på biotopvårdsåtgärder för att öka tillgången på bon och skydd/gömslen: 
Innan man påbörjar biotopvårdande åtgärder genom utläggning av olika bomaterial bör man göra en in-
ventering av vilka områden i sjön/vattendraget som är i behov av en sådan åtgärd och att det faktiskt finns 
ett behov av åtgärden. En kartläggning över var de bästa respektive sämsta kräftförande lokalerna i sjön/
vattendrag fanns innan kräftbeståndet försvann/minskade, ger en bra vägledning för biotopförbättrande 
insatser. Utanför sina bohålor är kräftorna känsliga mot predation. Vid födosök, under parningstiden samt 
vid skalbyten exponeras kräftorna för predatorer.
  Det är då viktigt att det finns gott om gömsle/skydd i närheten av bohålorna. 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 mm. som kräftorna kan
gömma sig under.
• Utläggning av stockar och större grenar
• Tegelpannor och stenar som läggs i högar/strängar
• Längs stränderna kan man lägga ut sten från
• omgivande landområden.
• För att skapa utrymmen under och mellan stenarna,kan man med hjälp av ett järnspett ochvadarbyxor 

lyfta på befintliga stenar i strandzonensom ligger delvis nedsjunkna i bottnen.
• Risknippen, risvasar mm. som ligger utspriddapå bottnen vilket kräftor kan söka skyddunder vid  

födosök och parning.

 Kräftskötselområdet Lilla Le



9. Ändrat minimått
Kräftfisket i Lilla Le ska omges med tydliga regler/
rekommendationer, för ett hållbart uttag av flodkräft-
beståndet. Men måste i framtiden vara flexibel och 
ha möjlighet att justera regelverket om det finns ett 
behov. Förslag till ett regelverk för kräftfisket: 
• Höjning av minimåttet från 9 cm till 10 cm. Med 

10 cm som minimåttet säkerställs att alla kräftor 
har hunnit para sig minst en gång dvs. de kräftor 
som är snabbväxande hinner para sig innan de 
fiskas upp. 

• Fisket kan/bör bedrivas vid flera tillfällen t ex 
en helg i början av augusti och en helg i början 
av september.

10.  Vassbekämpning
Lilla Les norra del är kraftigt påverkad av en fro-
dig strandvegetation som ökat i omfattning sedan 

1980-talet, pga. av ökad näringstillförsel via dag-
vattnet som leds till Lilla Le. Detta har medfört att 
den så viktiga strandnära delen har blivit kraftigt 
påverkad med en ökad sedimentation som medfört 
att sten- och hårdbottnar delvis begravts. Detta be-
ror på att den succesivt ökande strandvegetationen 
dämpat energin från vågskvalp som ska ”spola” 
stränderna rena. Denna strandnära botten är mycket 
viktigt för kräftans årsyngel. Ett led i att återskapa 
stränderna är att bekämpa vass via upprepande slåt-
ter. Fvof har ett aggregat till förfogande.
• Med att öppna upp ”vägar” i vassen, in mot 

stranden, kan vågorna nå stränderna och på 
så vis ”spola” rent stränderna för sediment. 
Vasslåtter i kombination med biotopvårdande 
åtgärder skapar mycket goda förutsättningar 
för ett riktigt bra kräftbestånd.

11
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Lilla Le

Lilla Le är beläget i nordvästra Dalsland, i Dals-Eds 
kommun. Lilla Lee avvattnas genom en isälvsås 
under delar av samhället Ed till Stora Lee. Lilla Lee 
ingår i Upperudsälvens vattensystem. Sjön är belä-
gen mitt I Eds samhälle. Avrinningsområdet för Lilla 
Le är endast 304 ha. Inom avrinningsområdet utgörs 
arkanvändningen av 28 % sjö, 25 % skogsmark och 
hela 47 % består av bebyggelse. Se djupkarta bilaga 
2. Sjön är en oligotrof (näringsfattig) dödissjö med 
en area om 82 ha och ett största djup på hela 55 me-
ter. Vattnets omsättningstid är ca 20 år. Stranden i 
norr är svagt sluttande och relativt långgrund medan 
södra stranden är brant. Stranden består mestadels 
av sand, grus, och sten med sparsam vegetation av 
kortskottsväxter. Sedan 1980-talet har den ökande 
belastningen av näringsämnen bidragit till en ökad 
areal och täthet av bladvass framförallt på den lång-
runda delen i norr samt i anslutning till tillflöden. 
Lilla Le är en dödissjö utan naturlig utlopp. Sjön 
ligger på 135,5 m.ö.h. och 33,1 m över Stora Le. 
Fågelvägen mellan de båda sjöarna är endast ca 200 
m. Ett bräddavlopp anlades under 1989 i sjöns nord-
östra sida, öster om badplatsen. Anledningen var att 
risk för översvämningsproblem i samhället i och 
med att sjöns vattenstånd sakta men säkert höjts se-
dan 1940-talet i takt med utbyggnaden av dagvatten-
flödet till Lilla Le. Åtgärden var förebyggande. Den 
successiva höjningen av vattenståndet skulle vara 

en förklaring till att vassen brett ut sig i sjöns norra 
del. Genom att vattenståndet höjts har vassen kunnat 
kolonisera nya och grunda strandavsnitt. Sjön saknar 
större naturliga tillflöden, förr fanns ett tillflöden 
från Timmertjärn. Flera konstgjorda tillflöden består 
numera av dagvatten från Eds tätort. Ett tillflöde 
mynnar vid kyrkan och tre vid sjöns nordvästra del. 
Vid två tillflöden har fosforfällor i form av mindre 
dammar anlagts, det är inte klarlagt vilken effekt 
dammarna har på fosforreningen. 

Naturvärden i Lilla Le
Lilla Lee är av Länsstyrelsen i Västra Götaland 
utpekat som ett ”Regionalt Särskilt värdefullt vat-
ten”.  Med anledning av de naturvärden sjön besitter 
i form av: en oligotrof sjö med klart vatten. Saknar 
naturliga utlopp. Sjön omges med barrblandskog, 
tallskog.  Av stort limnologiskt, fiskeribiologiskt in-
tresse. Hög biologisk funktion. Skyddsvärdet utgörs 
av förekomst av Mysis relicta, reproduktiv röding-
bestånd (introducerad) och flodkräfta.  
  Lilla Le har en hög biologisk funktion och innehål-
ler raritetsvärden som t ex det lilla kräftdjuret och 
ishavsrelikten Mysis relicta. Förekommande fiskar-
ter är abborre, mört, gädda, lake, siklöja, röding 
och nors (ål är högst troligen utdöd). Bestånden av 
röding och siklöja är en följd av utsättningar under 

12
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1900- talet. Röding sattes ut så tidigt som 1906. 
Lilla Le har därmed något så pass ovanligt som 
samexisterande bestånd av röding och gädda, även 
om rödingen minskat sedan 1990-talet. Anledningen 
till rödingens nedgång är oklar. Den troliga orsaken 
är igenslamning och ökad algtillväxt på rödigens 
lekbottnar vilket påverkar rommens överlevnad. 
Rödingens nedgång är intressant eftersom den ver-
kar ske samtidigt som beståndet med flodkräftor 
minskade.  

Topografisk beskrivning av Lilla Le
Lilla Le är en klarvattensjö med stort vattendjup på 
55 meter. Sjön är indelad i två huvudbassänger av 
en öst-västlig grundrygg med tröskeldjupet 12 m. 
Norra bassängen är i sin tur indelad i två bassänger 
med största djupen 22 meter (i öster ) respektive 19 
meter (i väster). Den södra bassängen som är den 
djupaste är också delad i två bassängen. Den södra 
av dessa är minst och har ett största djup på hela 53 
meter och den norra mer belägen i sjöns centrala del 
har största djupet på 55 meter

Bottenbeskrivning av Lilla Le
Norra delen har relativt flacka stränder och grunda 
bottnar, hyser mer eller mindre täta bestånd med 
bladvass Phragmites australis på sandiga eller gytt-
jiga sediment. Sjöns södra del har brantare stränder 

med berg som når ut i vattnet och som även före-
kommer synligt i delar av sluttningarna ner mot 
djuphålorna. Då södra delens stränder till stora 
delar är klädd med skog förekommer till viss del 
sjunkna trädstammar mellan stranden och slutt-
ningen mot djupbassängerna. Även bottnar med sten 
och stenblock förekommer här och var, men mest på 
grundare vatten nära stranden. Djupbassängerna är 
täckta med lös ljusgrått finsediment, som förefaller 
vara väl syresatt i förhållande till det stora vatten-
djupet. Fläckvis finns bottnar med berg, sten och 
trädstammar som är värdefulla för fisk och kräftor. 
Vid bottenunderundersökning av HydroGIS AB, 
2011 kunde det konstateras att stora mängder med 
större fisk uppehöll sig i sjöns djupare delar men i 
skiktet mellan två termokliner (språngskikt), 7-30 
meter, saknade i stort sett fisk. I de djupare delarna 
förekommer måttligt med pungräkan Mysis relicta, 
som utgör huvudsaklig basföda för framför allt rö-
ding. Botteninspektion av intressanta delar bottnen 
genomfördes med videokamera för beskrivning av 
bottenmiljö. Djupbassängerna är täckta med finse-
diment. Bottnarna med berg, sten och trädstammar 
bedöms värdefulla för fisk. Avsökning längs östra si-
dan med högupplösande sidescan sonar (1000 kHz) 
gav inga ekon, som spontant tyder på arkeologiska 
fynd eller avvikande bottenstrukturer.

 Kräftskötselområdet  Lilla Le

Foto: Robert van Brakel

Fo
to

: 
To

m
as

 J
an

ss
on

, 
H

us
hå

lln
in

gs
sä

lls
ka

pe
t

En sten men 2 bohålor! Bilden visar hur viktigt det är för kräftor att det finns gott om sten/stockar mm för att gräva bohålor.
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Historisk beskrivning av Lilla Le
Många personer som sedan länge är uppväxta in-
till Lilla Le har märkt att sjön förändrats och att 
den påverkats av igenslammade bottnar och lokala 
övergödningsproblem i form av igenväxta strän-
der. Kopplingen till sjöns förändring och till både 
flodkräft- och rödingbeståndens nedgångar häng-
er väl ihop. Problemet uppmärkasammades under 
1990-talet vilket föranledde flera undersökningar. 
En åtgärd för att försöka stäva näringsflödet till Lilla 
Le anläggningarna av fosfordammarna (våtmarker) 
i daggvattentillflödena. Några mer konkreta åtgär-
der för att komma tillrätta med problemet har inte 
genomförts. Nedan sammanställs undersökningar 
som genomförts i olika omgångar som ett viktigt 
underlag för att försöka förklara utvecklingen av 
Lille Le samt förstå flodkräftans beståndsutveckling 
och tillbakagångar.

E. Holgrens undersökningar af Fiskevatten 
å Dalsland, 1916.
Sjöbeskrivning och förekommande fiskarter Från 
boken E. Holgrens undersökningar af Fiskevatten 
å Dalsland, omfattande 688 sjöar och vattendrag, 
1916 samt sjöuppgifter från 1936, hämtat f.d Fiske-
riverkets sjöarkiv. Nedan sammanfattas korta fakta-
beskrivningar av Lilla Le från början av 1900-taletet 
samt med sjöuppgifter från 1936. Informationen är 
värdefull i avseende och man kan dra jämförelser 
med hur vilka fiskarter som numera förekommer 

samt hur Lilla Les omgivning ser ut i dag. 
Lilla Le; I Vedbo härad, Dals-Eds socken. Tillflöde; 
bäck från Timmertjärn. Afflöde; utan synligt afflöde; 
öfverflödigt vatten silar förmodligen genom en grus-
bank till Stora Le. Djup; i norra delen erhölls 16,5 
m, i södra, hvars medeldjup var betydligt större än 
den norra delens, erhölls 49 m. Stränder; omväxlan-
de höga och låga, steniga, sandiga; beklädda med 
blandskog eller odlade. Botten; sten, sand, ler och 
gyttja; dels långgrund, dels starktsluttande. Vatten; 
klarskifvan i solsken synlig 6,5 m, grönaktigt; klart. 
Fiskarter; Abborre, Gädda, Mört, Sik, Lake. Dess-
utom har Ål och Hafslax inplanterats, men ännu har 
man ej hunnit erfara resultat. Ålynglet tycks dock 
åtminstone till största delen ha dött, då på strän-
derna närmast tiden efter inplanteringen, massor af 
dödt ålyngel uppkastades. Strandvegetation; Gräs, 
Al, Björk, Ljung. Bottenvegetation; goda bestånd af 
Vass, Starr, Dyfräken, en matta av notblomster och 
Braxengräs ännu vid 5 m djup, mycket tät.

F.d Fiskeriverkets sjöarkiv 1936
Enligt uppgifter från dåvarande fiskerikonslent före-
kom 1936 fiskarterna gädda, abborre, mört, benlöja, 
lake, röding, siklöja och ål. pH uppmättes till 6,5 
och siktdjupet var 8 m. Det finns ingen notering att 
det förekom flodkräftor under denna period. Jämfört 
med 1906 hade siken försunnit medan siklöja och 
benlöja tillkommit. 

 Kräftskötselområdet Lilla Le
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Beskrivning av Lilla Le 1985
I rapporten ”Sjöar i Älvsborgs län, Norra delen. Be-
skrivning och naturvärdesbedömning. Länsstyrelsen 
i Älvsborgs län, rapport 1989:8” beskrevs Lilla Le 
1985 enligt följande:
  Stranden i norr är långgrund medan södra delen 
är rask sluttande. Stranden består genomgående av 
sand, grus och sten med sparsam vegetation av glesa 
vassar och bestånd av korskottväxter. Omgivning-
arna består av blandskog, åker och bebyggelse på 
underlag av isälvsmaterial. Lilla Le får anses som 
något påverkad främst beroende på den omkringlig-
gande bebyggelsen, utfyllnader, bil- och järnväg 
samt att försurningsskador förmodas uppkommit 
innan kalkningen skedde. Sjön har mycket hög 
biologisk funktion och innehar vissa raritetsvärden 
bl.a. förekommer Myscis relicta. Förekommande 
fiskarter är ål, röding, siklöja, nors, gädda, mört, lake 
och abborre. 
  Den biologiska mångformigheten får anses som 
tämligen ringa främst beroende på en mindre artrik 
fisk- och grundbottenfauna samt en tämligen ens-
artad sammansättning av grundbottnar, strand- och 
vattenvegetation samt strandnära områden. 
  Kortare utdrag ur rapporten som beskriver Lilla Le:
• Utsläpp från enskilda avlopp anses obetydligt
• Obetydlig åker- och skogsdikning
• Främmande arter – Röding och Jättegröe Gly-

ceria maxima. Jättegröe, en vanlig art som är ett 
karaktäristiskt inslag vid stränderna av närings 
rika i Syd- och Mellansverige. Den bildar vid-
sträckta bestånd som kan konkurrera med vass 
(Phragmites australis) i mäktighet. (Det finns 
ingen övrig notering på Jättegröens utbredning, 
min anmärkning).

Skrivelse från Dals-Eds kommun 1989
I en skrivelse från Dals-Eds kommun av Lars Erik 
Israelsson (kansli chef) till Länsstyrelsen i Älvsborgs 
län, Miljövårdsenheten 1989-11-07 i samband med 
anläggning av strandpromenaden framkom följande: 
”Redan under 1920-talet skyddades sjön som både 
vattentäkt och badsjö av framsynta personer med en 
avskärande ledning utmed norra stranden. Avloppet 
från centrala Ed leddes till ravinen mot Stora Le som 
fick utgöra recipient. I början av 1960-talet anlades 
strandpromenader utmed de branta stränderna och 
några uddar i sydost. Vattennivån har under en längre 
period höjts avsevärt och strandpromenaderna blev 
raserade i långa stycken, särskilt vid uddarna. Kom-
munen har under hand säkerställt gång- och cykelvägar 
runt sjön på högre nivåer.  Höjningen av vattennivån i 
Lilla Le blev till sist så katastrofal och det lägst belägna 
bostadshuset ”Sjöstugan” kom att ha översvämnings-
risk. En jordvall byggdes upp och till sist måste ett 
bräddavlopp anordnas i ravinen mot Stora Le i just 
den gamla ledningen från -20-talet. Vattennivån kunde 
nu sänkas till normal höjd och såväl badplatsen och 
strandpromenader kunde få möjlighet att återfå tidigare 
utformning. 1989 påbörjades ett arbete med att anlägga 
en ca 600 m lång strandpromenad utmed stranden vid 
campingplatsen Gröne backe. På en sträcka av ca 50 m 
behövde stenar flyttas in från vattnet och vid enstaka 
ingrepp lyftes bottensand in på stigen. Under 1960-talet 
genomförde kommunen bottenarbeten vid kommunens 
badplats vid norra stranden. Botten närmast stranden 
blev sandpåfylld medan den fortsatta botten till ett 
djup av flera meter och fram till brådstupet fick en 
singelbädd. Denna bädd är nu ett attraktivt (1989 min 
anmärkning) lekområde för rödingen. ”Rödingen leker 
vid kommunens badbryggor” blev en slogan. Flera 
sådana steniläggningar har skett bl.a. bäckutloppet i 
nordost”. 
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Intill strandpromenaden finns bra med sten men ca. 2 m ut domineras botten av sand utan möjlighet till gömslen för kräftor.
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Sammanställning av undersökningar  
utförda i Lilla Le 1994
1994 gjorde Dals-Eds kommun Miljö- och häl-
soskydd, en sammanställning av undersökningar 
utförda i Lilla Le. Anledningen var att bottnen vid 
badplatsen och norra delen av Lilla Le genomgått en 
förändring. Vassen bredde ut sig allt mer och bottnen 
är grumligt och på stenarna förekommer påväxt av 
alger. En utredning påbörjades för att klargöra vilka 
föroreningskällor som finns och hur dessa kunde 
åtgärdas. Ett antal vattenkemiska analyser genom-
fördes under 1994 bl.a. siktdjup, pH, grumlighet, 
COD(Mn), P-tot, N-tot, NO3, och syrgasprofil. 
Teoretiska beräkningar av föroreningsflöden till Lilla 
Le genomfördes med hjälp av dagvattenkarta och 
nederbördsuppgifter. Resultatet var att det inte före-
låg någon större risk för övergödningseffekter. Mot 
detta talade de höga fosforhalterna som uppmättes 
i sjön. De teoretiska beräkningarna missbedömde 
troligen att dagvattenflödena är större, man hade 
räknat med en omsättningstid av Lilla Le om 12 år, 
vilket är 20 år. 
  Prov på påväxtalger togs vid badplatsen, de domi-
nerande algerna var trådformiga kiselalger som är 
typiska för näringsfattiga miljöer. För att få tillförlit-
liga värden för utvärdering krävs årsmedelvärden för 
tre år medan undersökningen 1994 endast omfattade 
ett år. Utvärderingen av genomförda vattenkemiska 
analyser och analysen av påväxtalger tydde på att 
Lilla Le fortfarande var näringsfattig. Ursprungligen 
var sjön mycket näringsfattig. Påverkansgraden med 
avseende på fosfor var: stark påverkan. 1994 togs 3 
analyser av tot-P (totalfosfor) som visade mycket 
stor variation 2µg/l – 17 µg/l. Högst noterade värde 
var i november 1993 då hela 21 µg/l uppmättes. 
Se bilaga 2 för vattenkemiska förklarningar och 
bedömningar. 

Kartläggning av vattenvegetationen i  
Lilla Le, 1996
I samband med en videofilmning den 8 november 
1995 av rödingens lekplatser kunde indikationer på 
övergödning konstateras, Rosettvegetationen upp-
visade påfallande överväxning av blågrönalger. En 
uppföljning beslutades genomföras för att närmare 
kartlägga övergödningssituationen. 

Resultatet kan sammanfattas enligt följande:
• Sjöns djupare delar (> 20 m) undersöktes ej.
• Djupare belägna bottnar än ett par meters djup 

består som regel av finsediment. På många stäl-
len, främst i södra delen, ligger sjunkna träd och 
grenar där småfisken gärna uppehöll sig.

• Vegetationssamhällena har en tydlig dominans 
i sjöns norra och östra delar. Där sjön också är 
grundare med stora bottenytor på ca 10-15 m 
djup. Intill stränderna finns sammanhängande 
vassbälten. Utanför dagvattenutloppet finns dess-
utom bestånd med nate samt näckrosor. De senare 
förekommer även på två ställen i sjöns södra del. 

• I söder sluttar bottnen relativt brant. Utmed 
stranden är vegetationen sparsamt (jämfört med 
sjöns norra del) trots att förutsättningarna finns 
för etablering av undervattenvegetation. Skill-
naden mellan norra och södra delarna är således 
påfallande stora.

• Den nedre delen för makroskopisk (synlig) ve-
getation i Lilla Le fastställdes till ca 15 meters 
djup. 

• Dominerande vegetation består helt av rosett-
växter som braxengräs och närmast stranden 
notblomster. Dessa bildar heltäckande bestånd 
ner till 5-6 m djup. Förekomsten av epify-
tiska (växer på andra växter) alger bedöms som 
måttligt utan påtaglig övergödningsindikation. 

 Kräftskötselområdet Lilla Le

Foto: Tomas Jansson, HushållningssällskapetRikligt med vass i anslutning till strandpromenaden i sjöns norra del.
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Endast inom tre områden kan en viss ökning av 
påväxtalger (grön- och blågrönalger) noteras. 
Det största området är beläget utanför vassbäl-
tet söder om badplatsen. Här fanns även lättare 
beläggningar med trådformade grönalger på en 
botten av silt-sand. Två andra områden var norr 
om badplatsen samt i nordväst där två parallella 
vattenledningar är utlagda. Beläggningar med 
blågrönalger är jämfört med undersökningen 
1995 betydligt sparsammare. Ett mindre område 
med trådformade grönalger fans även i sydost.

• Mellan 8 -15 m djup finns omfattande bestånd 
med källmossa (Fontinalis antipyretica). Mos-
san täcker oftast bottnen helt vid ca 9-10 m 
djup eller förekommer i fläckvis i täta bestånd. 
Vid den nedre utbredningsgränsen ligger en-
staka mosslingor utspridda på sedimentbot-
ten. De tätare mossbestånden har ofta en mått-
lig påväxt av korta trådformade gröna alger.  

 Kräftskötselområdet  Lilla Le

Rapportens slutsats
Vegetationsmönstret från videoundersökningen gav 
svaga indikationer på övergödning inom tre områden 
i sjöns norra del. Områdena sammanfaller till stor 
del med befintliga vassbälten. Tydligast indikation 
med algpåväxt fanns emellertid i östra delen, söder 
om badplatsen. Dock var algtillpåväxten relativt 
ringa och inom gränsen för vad som kan tolereras 
för en sjö av detta slag. Något anmärkningsvärt 
är den stora förekomsten av källmossa kring 10 m 
djupnivå. Vid tolkning av resultatet för 1996 måste 
stor hänsyn tas till den ovanligt nederbördsfattiga 
sommaren 1996, som påtagligt minskat dagvatten-
tillförseln till Lilla Le.

Foto: Tomas Jansson, HushållningssällskapetKransalgen Nitella sp.
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Specialundersökning av Lilla Le 1996-97, 
Medins Sjö- och Åbiologi
1996/97 genomfördes en limnologisk undersök-
ning av Lilla Le av Medins Sjö- och Åbiologi AB. 
Anledningen till undersökningen var att man befarat 
att tillförsel av näringsämnen ökat under senare år. I 
rapporten samlas alla genomförda analyser och un-
dersökningar som gjorts i Lilla Le fram t.o.m. 1997, 
för utvärdering.  Kompletterande undersökningar för 
vattenkemi, bottenfauna och plankton genomfördes. 
Resultaten från rapporten kan sammanfatta Lilla Le 
status 1997. Resultatet sammanfattas enligt följande:  

Näringstillstånd/eutrofiering
För fosforhalten beräknades en ursprunglig bak-
grundshalt hade beräknats 5 µg/l viket innebär 
att sjön tidigare var mycket näringsfattig.  Från 
1970-talet och fram till 1997 tenderade totalfos-
forhalten öka. Under 1995-1997 uppmättes några 
värden så höga som 15 -20 µg/l. Dessa värden 
anses som höga i en ursprunglig näringsfattig sjö 
med en ursprunglig halt på 5 µg/l. Totalkväve-
halten var låg för perioden 1970-1997. Halterna 
var snarare lägre 1980-1997 jämfört med 1970-ta-
let. Däremot hade kväve som förekom i nitrat en 
ökande utvekling, vilket indikerade läckage av 
kväve från den omgivande marken hade ökat. 

Syretillstånd
I augusti 1994 och mars 1996 genomfördes syr-
gasprofiler ned till 50 m djup. Med bra resultat 
även vid djupbotten med lägsta noteringe 6 mg/l.  

Ljusförhållanden
Vattnet i Lilla Le är klart och har ett mycket stort 
siktdjup. Före perioden 1970 – 1997 fanns en svag 
tendens till ökad grumlighet (turbiditet) och mins-
kat siktdjup. Högst uppmätta siktdjup var ca 13 m 
1973 medan lägsta noteringen var ca 7 m 1996.  

Bottenfauna
1996 undersöktes bottenfaunan inom två provytor. 
Dels i djuphålan och en strandnära. I djuphålan på-
träffades en art av en fjädermygglarv som indikerar 
på mycket näringsfattiga förhållanden samt en art av 
en Fåborstlarv som indikerar på god syretillgång i 
bottenvattnet. Vid stranden påvisade fler arter varav 
vissa indikerade på näringsfattigt och syrerikt vatten.

Växtplanktom
Undersökning av växt- och djurplankton har ge-
nomförts 1972, 1983 och 1996. Sammanlagt har 
52 växtplanktonarter påträffats vilket är relativt 
artfattigt. Vissa växtplankton indikerade på närings-
fattiga fårhållanden medan några indikerade även 
på näringsrika förhållanden. Lilla Le planktonsam-
hälle avviker från andra sjöar. Det är inte vanligt att 
det i en sjö med så få växtplanktonarter och så låg 
växtplanktonbiomassa finns relativt sett så många 
eutrofliknande arter. 

 Kräftskötselområdet Lilla Le
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Fisk
Provfisken har utförts 1983, 1986, 1989 och 
1996 (provfiske från 1996 är inte inrapporterat 
i  databasen ”Nationellt Register över Sjöprov-
fisken – NORS”, min anmärkning). Man fick sju 
fiskarter. Abborre och mört dominerar vid prov-
fiskena men även siklöja, nors, siklöja och röding 
förekommer frekvent. Viktmässigt dominerar ab-
borre, men även röding, mört och lake är bety-
dande vissa år. Se tabell 1 och figur 2, där fram-
går även resultat från ett senare fiske från 2007. 

Vegetation
1996 videofilmades de strandnära bottnarna, ner 
till 29 meters djup. Syftet var att kartlägga vegeta-
tionens utbredning och att påvisa eventuella över-
gödningseffekter på bottenvegetation från dagvat-
tensutflödena i sjön. Undersökningen visade att den 
kraftigaste vegetationen förekommer i sjöns norra 
och östra delar, dvs vid den grundare med  stora bot-
tenytom på ca 10-15 m djup. I söder sluttar bottnen 
relativt brant med betydligt sparsammare inslag av 
vegetation. Rosetväxterna braxengräs och notbloms-
ter dominerade bottnarna och bildar heltäckande 
bestånd ner till 5-6 m djup. Förekomsten av påväx-
talger (grönalger och blågrönalger) noterades. 

Sediment
En undersökning av metallhalter i sjöns sediment 
genomfördes 1995. Prover togs från ca 40 meters 
djup. Ett prov togs från ytsedimentet (0 - 1 cm) 
och ett från ett djupare sedimentlager 24 – 30 cm). 
Sediment från detta djup fungerar som en referens 

och kan betraktas som mer eller mindre opåverkat 
av mänsklig aktivitet. Resultatet var att i det dju-
paste sedimentet (25 – 30 cm) var halterna låga 
av de flesta metaller och indikerade den naturliga 
bakgrundsbelastningen av metaller är låg i Lilla Le. 
Det ytliga sedimentlagret (0 – 1 cm) var däremot 
höga för de flesta metallerna. För arsenik var halten 
t.o.m. ”mycket stark”. Halten av bly, koppar och 
kvicksilver var höga medan flertalet andra metall-
ler förekom i måttlig hög halt. Den framräknande 
kontamineringsfaktorn, kvoten mellan nuvarande 
och ursprunglig halt, visar på mycket stark på-
verkningsgrad för bly och kadmium. Den sam-
manlagda kontamineringsfaktorn för alla metaller 
var 35,3 vilket innebär en mycket hög samman-
lagd påverkansgrad. Den höga påverkansgraden 
berodde framförallt på den stora skillnaden i arse-
nik mellan ytsediment och det djupa sedimentet. 

Sammanfattning av Specialstudien av Lilla Le 
1996/97
• Fosforhalten 1997 var dubbelt så hög jämfört 

med bakgrundshalten 5 µg/l. Detta innebar att 
sjöns näringsstatus från ett ”mycket näringsfat-
tigt” till ett ”näringsfattigt” tillstånd. Föränd-
ringen innebar sannolikt att den biologiska pro-
duktionen 1997 var större än vad som kan antas 
vara naturligt för Lilla Le. Huvuddelen av den 
fosfor som tillförs Lilla Le kommer sannolikt 
från lokala källor, t.ex. via dagvatten. Teoretiska 
beräkningar visade att inte fanns stor risk för att 
sjön skulle eutrofieras. 

 Kräftskötselområdet  Lilla Le

Foto: Tomas Jansson, HushållningssällskapetStor abborre lurar utanför en risvase.
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• Metallhalterna i ytsedimentet är för de flesta me-
taller högre än bakgrundsbelastningen. Halterna 
var dock inte anmärkningsvärt höga utan var 
i nivå med andra jämförbara sjöar i regionen. 
Huvuddelen av belastningen på sjön och tillrin-
ningsområdet berodde sannolikt på atmosfäriska 
nedfall av lufttransporterade föroreningar. 

• Växt- och djurplanktonundersökningarna visar 
att planktonsamhällena avviker från vad som 
är normalt i många andra sjöar. Det är inte van-
ligt att det i en sjö med så få växtplanktonarter 
och så låg växtplanktonbiomassa finns relativt 
sett så många eutrofiindikerade arter. Ungefär 
samma förhållanden har rått vid undersökning-
arna 1972, 1983 och 1997.  Djurplankton har 
ökat påtagligt sedan tidigare undersökningar 198 
och 1972, vilket indikerade att det skett en för-
ändring inom fiskpopulationen i Lilla Le. För-
ändringen innebär att det skulle skett en kraftig 
minskning av planktonätande fisk (siklöja, nors, 
ung röding). Eftersom de stora djurplanktonar-
terna är effektiva betare på växtplankton borde 
effekten medföra att siktdjupet i Lilla Le ökar. 
Några sådana tendenser märktes inte 1997. Re-
sultaten av plankton- och bottenfaunaundersök-
ningarna 1997 visade på en ringa påverkansgrad 
av belastade näringsämnen. 

• Den kartering av bottenvegetationen som gjor-
des i sjön 1996, genom att videofilma bottnarna 
visade på relativt "normala" förhållanden med 
en dominans av rosettväxter, vilket är normalt 
för näringsfattiga sjöar. Svaga indikationer på 
näringsämnespåverkan med förekomst av tråd-
formiga grön- och blågrönalger fanns dock inom 
tre områden i sjöns norra del. Vegetationskarte-
ringen visade på låg påverkansgrad. 

• Inte heller fisksamhällets sammansättning kan 
sägas vara kraftigt påverkat. Sannolikt är dock 
den biologiska produktionen förhöjd, till följd 
av en större fosfortillgång, jämfört med ur-
sprungliga förhållanden. Åtgärder som minskar 
näringstillförseln till Lilla Le bör också kunna 
innebära en viss minskning av fiskproduktionen. 
Sannolikt skulle en sådan utveckling också gyn-
na t ex rödingen på bekostnad av mörtbeståndet.

• Tydliga förändringar som verkar skett under 
senare år (1997) är att siklöjan, norsen och 
rödnigen minskat kraftigt. För rödingen kan 
orsaken vara en störd reproduktion. Rödingen 
kräver steniga bottnar för sin lek, något som är 
ovanligt i Lilla Le. Bottnen består huvudsakli-
gen av mjuka sediment. I sjön finns endast två 
kända platser där rödnigenlek förekommer, vid 
badplatsen och utanför campingen vid Gröne 
backe. För teorin att rödingen kan ha problem 
med reproduktionen i sjön och att problemet 
inte är nytt talar det stora antalet utsättningar 
(sex tillfällen) som gjordes mellan 1906 och 
1927. Den senaste utsättningen 1973 gjordes 
dessutom med motiveringen att stärka ett svagt 
bestånd. Svaga rödingbestånd är alltså ingen ny 
företeelse i Lilla Le. 

• Ett breddavlopp anlades 1989 i sjöns norra del.  
Anledningen var att risk för översvämningspro-
blem i samhället i och med att sjöns vattenstånd 
sakta men säkert höjts sedan 1940-talet. Åtgär-
den var förebyggande och enligt uppgift har det 
ännu inte runnit något vatten i breddavloppet 
(1997). Den successiva höjningen av vattenstån-
det skulle vara en förklaring till att vassen brett 
ut sig i sjöns norra del. Genom att vattenståndet 
höjts har vassen kunnat kolonisera nya och 
grunda strandavsnitt. En annan och komplet-
terande förklaring är att en stor mängd träd som 
tidigare skuggade strandavsnitten har avverkats, 
det ökade ljusinsläppet gynnar vassen. Förslag 
om vassbekämpning för att återfå en mer natur-
lig strandlinje har väckts

• Slutsatsen från 1997 var att av de undersökning-
ar som gjorts i Lilla Le är att miljötillståndet är 
relativt gott.  Trots det kan det finnas skäl att se 
över dagvattenhanteringen i Dals Ed i syfte att 
minska tillförseln av näringsämnen och metall-
ler till sjön. Det är också viktigt att i framtiden 
övervaka beståndsutvecklingen av den i fiske-
sammanhang värdefulla rödingstammen i sjön. 
Om ingen återhämtning sker av det idag svaga 
beståndet finns det skäl att överväga åtgärder i 
form aven stödinplantering eller förbättring av 
lekbottnarna.

 Kräftskötselområdet Lilla Le
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Övriga noteringar om Lilla Le
Enligt Sture Orrhult, som bott i Ed i 40 år, har 
vegetationen ökat markant och strandnära bottnar 
har vuxit igen. Att vassen ökat i omfång indikerar 
dessutom av att Rörhöna häckade i Lilla Le 2007-
2010. Rörhönan (även kallad Sumphöna) häckar i 
näringsrika vatten med riklig vegetation, ofta i dam-
mar, småvatten och långsamt rinnande åar.  
  Länsstyrelsen beslutade på kommunens begäran 
den 4 januari 1971(d.nr IIIF 8 70) om om förbud 
mot motorbåtstrafik i Lilla Le under 1 maj – 30 sept. 
1990 utökades motorförbudet till att gälla hela året.

Rolf Lunde, uppväxt i Ed, berättade att under 
1960-talet var det mer vatten i Lilla Le dvs. vatten-
ståndet var högre, vattennivån sträckte sig upp i höjd 
med där parkeringen vid Sjöhushagen numera ligger. 
Där fiskade man under 1960-talet med ryssjor (som 
numera är landbacke!). Fiskgenerationen är borta! 
Förr fiskade det med nät och ryssjor. Även Lake 
fiskades. Nätförbud infördes någon gång i början 
av 1980-talet för att skydda rödingbeståndet. Under 
1970-talet fångades stor röding, ca 4 kg på nät. Ve-
getationen har ökat sedan 1960-tal.

 Kräftskötselområdet  Lilla Le
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Flodkräftor förekom inte i Lille Le före 1904. 1916 
publicerade E Holmgrens undersökningar av fiske-
vatten i Dalsland. Boken beskriver 638 sjöar och 
vattendrag i Dalsland under 1901 – 1904.  Det finns 
ingen notering att flodkräftor förekom i Lilla Le 
under denna period. I f.d. Fiskeriverkets ”sjöarkiv” 
nämns inte att det förekommer flodkräftor 1936. 
Flodkräftbeståndet i Lilla Le härrör troligtvis från 
1950-talet. Vid denna tid fanns Georg Anderssons 
Charkuteri. Georg handlade förutom med charku-
terivaror även med kräftor. Dessa köptes upp av 
privatpersoner varpå Georg sorterade ut och sålde 
på export de kräftor som höll måttet. De kräftor som 
inte höll måttet sattes ut i Lilla Lee. Historien förtäl-
jer att Georg kunde släppa kräftorna utanför affären 
varpå de själva gick ner till sjön. Även hotellen i Ed 
köpte in kräftor av privatpersoner och liksom hos 
Georg sattes småkräftorna ut i Lilla Le.
Roland Lunde, berättade att han under 1950-talet 
”plockade” kräftor i Skottebackatjärnet, små kräf-
torna släppte han i Lilla Le. Det var dock inte många 
kräftor som flyttades. Roland berättade att det under 
1950 – 1970-talet inte var ett bra bestånd i Lilla Le. 
Något nämnvärt kräftfiske bedrevs inte i sjön utan 
folk åkte till andra betydligt bättre kräftvatten i t ex. 
Högsäter eller Järbo för att fiska, där fanns riktigt 
gott om flodkräftor. 

Rolf Olsson, bott i Ed sedan 1950-tal. Kommer från 
Töftedal. Rolf berättade att det var under 1950-talet 
som Georg Anderssons Charkuteri började släppa 
ut flodkräftor i Lilla Le. Det dröjde många år innan 
man började se att kräftbeståndet etablerades och att 
ett kräftfiske bedrevs. Något eftertraktat kräftfiske-
vatten blev det aldrig, helt enkelt för att det var ett 
för klent bestånd. Under den här tiden 1960-talet 
– 1970-tal fanns kräftor överallt runt Ed, i ”varenda 
bäck”. Folk åkte och fiskade där det var gott om 
kräftor. Framförallt åkte folk till Högsäter där det 
fanns mycket gott om kräftor. Det fanns mycket ål i 
Lilla Le under 1950-talet. Rolf tror inte att det finns 
ål numera, sista ålen som fångades i Lilla Le, som 
Rolf känner till, var under 1970-talet.
  Flodkräftbeståndet i Lilla Le var fram till 1994 
okänt för den breda allmänheten, det var ingen som 
”pratade” om kräftorna i Lilla Le. En Ett blygsamt 
fiske bedrevs dessförinnan av fiskerättsägarna, ett 
visst tjuvfiske förekom, men som helhet var kräft-
fisket mer eller mindre obefintligt. Kräftbeståndets 
anonymitet berodde på att av att beståndet tidigare 
var så klent och knappt fiskbart. Men under mit-
ten av 1990-talet började man notera mer och mer 
flodkräftor i magarna på abborre och gäddan. Man 
började undra hur mycket kräftor som fanns i Lilla 
Le. I början av 1990-talet genomförde fvof ett min-
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Flodkräftans historiska utveckling i Lilla Le

Foto: Tomas Jansson, HushållningssällskapetRombärande hona från Lilla Le.



dre provfiske med ett fåtal mjärdar. Resultatet blev 
förvånansvärt bra.
  Styrelsen i fvof ansåg att man skulle upplåta kräft-
fisket till allmänheten under 2 dagar (en helg) och 
man beslöt 1994 arrangera en ”Kräftfiskedag” för 
Edsborna. Man sålde lotter till sammanlagt 50 plat-
ser längs sjöns östra sida. Varje plats var 50 m lång 
och man tilläts fiska med 15 mjärdar. Övriga regler 
var ett minimått på 9 cm. Restriktioner fanns för ett 
eliminera riskerna för spridning av kräftpest med att 
frysa betet i minst 2 dygn eller alternativa beten som 
fiskbullar och kycklingkött rekommenderades. Alla 
hade ett personligt ansvar för att kräftpest inte skulle 
drabba Lilla Le. I samband med fisket hade man ett 
återrapporteringssystem. Uppgifter finns från 1994 
och 1995. 1994 var återrapporteringen 45 % och 
1995 75 %.  1994 fick man som mest 200 kräftor 
på en lott, på udden, norr om Gröne Backe. Antalet 
fångade kräftor var relativt jämnt fördelat runt sjön. 
Fångsterna varierade per lott mellan 30 – 200 kräftor 
med ett genomsnitt om 91 kräftor per lott. Uppskatt-
ningsvis fick man totalt 4 574 kräftor. 1995 mins-
kade fångsterna rejält. Fångsterna varierade mellan 
3 – 75 kräftor per lott med ett genomsnitt 31 kräftor/
lott. Uppskattningsvis fick man 1 537 kräftor, en 
minskning med 77 % jämfört med 1994. Kommen-
tarer från fiskare var bl.a. att det var mycket vass och 
att man behövde båt för att lägga i mjärdarna. 
  De minskade fångsterna fortsatt efter 1995, vil-

ket uppmärksammades varje år i samband med att 
kräftfiskedagen. Man beslutade införa kräftfisket 
vartannat år med förhoppningen att beståndet skulle 
återhämta sig, vilket tyvärr inte gav något resultat. 
2007 var sista gången man arrangerade fiskedagen, 
eftersom fångsten blev så klen.  Under de ca 10 åren 
som ”kräftfiskedagen” pågick var den mycket upp-
skattad och var en riktig ”Edsdag”, där folk gick ut 
och har roligt. Föreningen arrangerade med musik i 
Terassparken, grillning och öltält. 
   
Sammanfattningsvis- Någon utpräglad kräftsjö har 
inte Lilla Le varit historiskt. Beståndet härrör från 
utplanteringar gjorda under1950-talet.  Efter att 
kräftorna planterats ut i Lilla Le dröjde det många år 
innan det etablerades ett fiskbart bestånd och att man 
överhuvudtaget visade intresse kring flodkräftorna i 
Lilla Le. Under 1950-1980-tal fanns det flodkräftor 
”överallt, i varje bäck” runt Eds tätort och eftersom 
det fanns ett klent bestånd i Lilla Le fanns heller 
inget intresse. Det som väckte folks intresse för Lilla 
Le, var rödingbeståndet. Dessutom var det under 
1970-talet dåliga vattenkemiska förutsättningar, med 
pH-värden under 6,0 i Lilla Le vilket högst troligt 
starkt bidrog till att förhindra och försena beståndets 
utveckling. Flodkräftorna i Lilla Le föll i glömska 
fram till först i mitten av 1990-talet man upptäckte 
att beståndet hade ökat.
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Att det var ett klent bestånd i Lilla Le fram till 
början av 1980-talet vet vi. Att beståndet hade det 
svårt under 1970-talet kan man förklara med försur-
ningen. Kalkningen startade 1978 med bra vatten-
kemiskt resultat som varade fram i ca 6 år till 1984 
då pH återinge sjönk under 6,0 (pH 5,8), se figur 
2. Därefter har de vattenkemiska förutsättningarna 
varit mycket bra. Kalkningen kan vara en förklaring 
till att beståndet tog fart och ökade under 1980-talet 
och som nådde så höga tätheter 1994. 
  Stora arbeten hade fram till 1989 lagts på förbättra 
strandpromenaden vid nordvästra delen av sjön. 
Många lass sprängsten har tippats i vattnet för att 
bredda strandpromenaden, vilket på flera sträckor 
ersatte den naturliga stranden. Strandpromenaden 
fylldes med mycket sten som delvis kom att utgöra 
strandkant. Detta medförda att det blev gott om 
gömsle och skydd för kräftor. Fångsterna längs 
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Nulägesbeskrivning av flodkräftbeståndet 
Vad som skett med beståndet med flodkräftor mellan 
perioden 2007 och 2012 är något oklart. Man har 
bedrivet ett småskaligt kräftfiske av fiskrättsägarna. 
Kräftfisket i Lilla Le är indelat som ”enskilt” kräft-
fiske där sjön är uppdelad i 5 ”tårtbitar”. ”Tårtbi-
tarna” lottas ut bland fiskrättsägarna. Fisket är tillåtet 
under en natt med 25 mjärdar och med minimåttet 9 
cm. 2013 fick man totalt 240 kräftor fördelat mellan 
212 kräftor > 9 cm och 28 stycken < 9 cm, vilket var 
förvånansvärt hög andel stora kräftor (88 %). Största 
kräftan var 14,5 cm, flera kräftor var stora, mellan 
12,5 – 14,5 cm. Den höga andelen stora kräftor tyder 
på ett lågt fisketryck.

  Totalt för fisket 2013 användes 125 mjärdar vilket 
gav resultat 1,92 kräftor per mjärde och natt som kan 
klassas som ett ”Svagt till medelst bestånd”. Bäst re-
sultat fick man vid sjöns sydöstra del mellan Gröne 
backe och Kyrkan. På denna ”tårtbit” fick man totalt 
132 kräftor på 25 mjärdar vilket gav resultatet 5,21 
kräftor per mjärde och natt.  Vilket kan klassas som 
ett ”Mycket bra bestånd”.  Sämst resultat var i sjöns 
norra del, totalt 36 kräftor med 25 mjärdar gav re-
sultatet 0,72 kräftor per mjärde och natt. 

stränderna i anslutning till strandpromenaden var 
liksom övriga delar av Lilla Le mycket bra vid 
kräftfisket 1994. Det är just dessa stränder som blivit 
mest påverkade av den ökande strandvegetationen, 
dels för att det är långgrunt dels för att dagvatten 
tillförs sjön vid 3 platser längs sjöns nordvästra sida. 
Vid kräftfisket 2013 var det just i denna del av sjön 
man fick sämst resultat (0,72 kräftor per mjärde och 
natt). Exakt vad som är orsaken till varför bestån-
det ökade under 1980-talet fram till 1994 är svårt 
att säga. Men ökningen hänger samman med att 
strandpromenaden utvidgades och att det därmed 
blev mer och bättre gömslen för kräftorna. Samtidigt 
som strandvegetationen växte sig starkare minskade 
kräftbeståndet. Den ökade strandvegetationen i kom-
bination med möjligen ett för hårt kräftfiske 1994 
och 1995, kan ha tagit mycket hårt på kräftbeståndet. 

Hur mäter man en kräfta?
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. På bilden kan du se hur man mäter en kräfta. Mellan ögonen finns en ”tagg”, 
mellan denna tagg och den mittersta fliken på stjärten mäter man en kräftas längd. Det är ovanligt att de 
blir större än 17 cm.

 Kräftskötselområdet Lilla Le

Vad är orsaken till beståndsökningen från 1980-talet till 1994?
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Tumregel för bedömning av kräftbestånd med hjälp av resultatet från ett  
provfiske. K/MN (Antal fångade kräftor per mjärde och natt)
K/MN
<0,5 Väldigt svagt bestånd
0,5 < 2,5 Svagt till medelst bestånd
2,5 < 5 Bra bestånd
> 5 Mycket bra bestånd
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Slätbotten i Lilla Le med avsaknad av bon och gömsle för en kräfta. En kräfta upp till ca 5-6 cm faller lätt offer för 
abborrarna i bilden. En abborre på ca 20 cm tar enkelt en kräfta på ca 9 cm. 

Slät botten på ca 1 m djup i sjöns södra del. Notera avsaknaden av stor sten och död ved och sedimentlagret på bottnen.

Botten med betydligt mer större sten och död ved. Betydligt bättre förutsättningar för kräftor jmf. med föregående 
bild. Bilden är tagen vis sjöns södra del på ca 1 m djup.
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Som ett led i att försöka hitta förklaringar till nedgång-
arna har så mycket information som möjligt inhämtas 
som berör Lilla Le. Tyvärr har det aldrig genomförts 
ett ordentligt provfiske som skulle kunna ge svar på 
beståndsutvecklingen. Däremot tyder kräftfisket 2013 
på relativt bra lokala bestånd i sjöns södra del. Att 
det finns lokala bra bestånd kan bekräftas av under-
tecknad. Vid en snorkelinventering i maj 2014 fanns 
fläckvis mycket bra bottnar med stort inslag av sten. 
Däremellan finns stora partier med avsaknad av sten, 
där bottnarna är mycket släta. De kräftfiskare som vet 
var stenbottnarna finns får bra fångster.
  Högst troligt är den största orsaken till att beståndet 
inte återhämtat sig den ökande strandvegetationen, som 
är en effekt av ökad tillförsel av näringsämnen via dag-
vattnet. Större delen av Lilla Le utgörs av släta bottnar 
dvs. det är en brist på bon och gömslen. De bon och 

gömslen som finns/fanns är oftast i anslutning till strän-
derna eller den anlagda strandpromenaden. När dessa 
viktiga stränder göms under en frodig strandvegetation, 
får det konsekvenserna att kräftorna måste söka sig ut 
mot sjöns djupare delar utanför vassbältet för att leta 
efter gömsle. Finns inte sten, död ved mm att gömma 
sig under blir de ett lätt offer för fisk. 
  Att de så viktiga stränderna påverkats kraftigt av 
den ökande strandvegetationen gör att det inte finns 
övriga bra reträttplatser för kräftorna. Alla övriga 
förutsättningar finns i Lilla Le för ett stabilt och bra 
kräftbestånd, d.v.s. bra vattenkvalité, avsaknad av 
ål, bra syrgashalt mm. Kan man återskapa/förbättra 
möjligheterna för kräftorna att hitta gömsle och bon 
finns mycket goda möjligheter till ett mycket stabilt 
och bra kräftbestånd i Lilla Le.

Varför har kräftbeståndet inte återhämtat sig, eller har det gjort det?

Hur växer en kräfta?
Tillväxten sker genom skalömsningar och tillväxthastigheten bestäms främst av hur många gånger kräftan 
hinner byta skal under sommarens tillväxtsäsong. För att uppnå fångstbarhet storlek måste en kräfta byta 
skal uppskattningsvis 20 gånger. 
  Beroende på väderleksförhållandena, och därmed vattentemperaturen, sker kontinuerliga skalbyten hos 
kräftor, beroende på 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 flodkräftor 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. 
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Risken för spridning av kräftpest in i kräftskötsel-
området bedöms som relativt stor. Bedömningen 
grundar sig på sjöns centrala läge med hög mänsk-
lig påverkan sam att avståndet mellan Lilla Le och 
Stora Le är endast ca 200 m. Signalkräftor förekom-
mer i Stora Le vid Eds gästhamn, sedan början av 
2000-talet (som man känner till, de har möjligen 
funnits tidigare). Signalkräftor är alltid bärare av 
kräftpest. Därmed finns det kontinuerlig kräftpest ca 
200 m fågelvägen från Lilla Le. Men signalkräftor 
kan inte av egen kraft nå Lilla Le. Det största hotet 
mot flodkräftornas framtid i Lilla Le är att någon 
person hämtar signalkräftor i Stora Le och släpper 
ut dessa i Lilla Le. Ofta flyttas kräftor mellan olika 
vatten i oförstånd. T.ex. i vissa fall vet man inte att 
det finns två arter i Sverige mm. För att förhindra att 
kräftor flyttas i oförstånd mellan olika vatten krävs 
omfattande informationsinsatser. 
  Det finns två kommunala badplatser samt en cam-
pingplats i sjöns alldeles närhet, vilket betyder stor 
mänsklig aktivitet. Ju större mänsklig aktivitet runt 
ett vatten (campingplatser, fritidshus, permanensbo-
ende, badplatser mm) innebär större risk att männ-
iskor sprider kräftpesten. Smittspridningen kan ske 
omedvetet eller högst medvetet. 
  En annan tänkbar spridningsväg är via ett mindre 
tillflöde med anknytning till Timmertjärn. Om någon 
planterar ut signalkräftor i Timmertjärn kan i vissa fall 
kräftpest spridas till Lilla Le. Informationsinsatser bör 
även omfatta Timmertjärn och att den har förbindelse 
med Lilla Le.
  Övriga hotbilder utgörs om fiskutsättningar återi-
gen blir aktuellt. Senaste fiskutsättningen var 2007 
med utplantering av röding. Inför en fiskutsättning 
måste man få garantier från fiskodlaren att det inte 
förekommer pestsporer i vattnet, som medföljer 
fiskleveransen. Om inte fiskodlaren kan garantera 
smittfritt vatten skall man noga överväga att avbryta 
utplanteringen. 

  En ytterligare risk för smittspridning är om någon 
av oförstånd i anslutning till Ed sumpar signalkräftor 
inom inför ett ”kräftkok”. Detta har hänt i andra sjö-
ar/vattendrag och kan vara en potentiell spridnings-
källa av kräftpest, trots att ingen signalkräfta smiter 
från sumpen. Hantering av levande signalkräftor hos 
de som bor intill Lilla Le, inför ett” kräftkok”, utgör 
också ett potentiellt hot. Om signalkräftor som för-
varas i en hink i en fastighet ca 50 m från Lilla Le, 
lyckas fly, kan de av egen kraft gå mot Lilla Le (om 
det finns förutsättningar t.ex. vått gräs mm).
  
Sammanfattningsvis: Det absolut största hotet mot 
att kräftpesten sprids till Lilla Le är av att människor 
planterar ut signalkräftor i Lilla Le. Signalkräftorna 
i Stora Le utgör det absoluta hotet. Men hotet är inte 
från signalkräftorna själva, de kan inte på eget bevåg 
vandra in i Lilla Le. Det är viktigt att informera om 
att det finns flodkräftor i Lilla Le, att man värnar om 
dessa och det tillhörande kräftfisket. Signalkräftor 
har förekommit i Stora Le, i anslutning till Ed som 
man känner till i början av 2000-talet. Ännu har 
ingen flyttat signalkräftor. En stark bidragande orsak 
till detta är troligen den uppskattade kräftfiskedagen 
som uppläts till allmänheten. Många har glädjen att 
fiska flodkräftor, trots man inte äger fiskerätt på så 
sätt värnar den breda allmänheten om flodkräftorna 
i Lilla Le.

Risken för spridning av kräftpest till kräftskötselområdet

Signalkräftan
Signalkräftan kommer ursprungligen från Nordamerika och introducerades lagligt i stora delar av södra 
och mellersta Sverige från slutet av 1960-talet fram till mitten av 1990-talet. Detta gjordes för att ersätta 
flodkräftan där denna drabbats av kräftpest. Man trodde under denna period att det inte gick återintroducera 
flodkräftor i en sjö som tidigare drabbats av kräftpest, vilket är ett helt fel. Detta utvecklades senare till en 
felaktig myt som numera bl.a. ligger till grund för illegala utplanteringar med signalkräftor. Signalkräftan 
är motståndskraftigare mot kräftpest jämfört med flodkräftan, men den är inte immun, vilket är en mycket 
vanlig och felaktig uppfattning. Signalkräftor kan dö av akut kräftpest under vissa omständigheter, däremot 
dör inte 100 % av beståndet. Det som inte framkom under introduktionen av signalkräftor under 1960-talet 
var att den alltid bär på kräftpestsvampen och därför inte ska planteras ut i vatten där flodkräftan kan leva. 
I stort sett alla länsstyrelser som haft en minskning av flodkräftbestånden i sina län, anser att det på senare 
tid beror på illegala utplanteringar av signalkräftor.

 Kräftskötselområdet  Lilla Le
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Det bästa sättet att förhindra den okontrollerade sprid-
ningen av signalkräftor och kräftpesten är genom 
informationsspridning. Många illegala utplanteringar 
med signalkräftor sker i oförstånd och utan att man är 
medveten om konsekvenserna. Ofta finns inte kun-
skapen om vad kräftpesten är och hur den sprids hos 
de människor som olagligen flyttar signalkräftorna. 
Dessutom bör man uppmärksamma människor som 
vistas utmed vattendragen att det förekommer flod-
kräftor i systemet för att uppmana till försiktighet. 
Via informationstavlor uppsatta på strategiska platser 

Åtgärder för att förhindra spridning av kräftpest till Lilla Le
(bad-, camping-, båtplatser och framför allt vid de 
aktuella vattnen med flodkräftbestånd), kan man nå 
ut till människor för att upprepande påminna dem att 
det förekommer flodkräftor samt farorna med signal-
kräftor och kräftpestens spridningsvägar.
  Boende i Dals-Ed kan starkt bidra till att minimera 
riskerna för spridning av kräftpest via informations-
spridning. Att det uppehåller sig eller bor människor 
i anslutning till vattnen utgör en resurs i form av att 
man tillsammans kan hålla uppsikt över Lilla Le och 
utgöra informationsspridare.

Signalkräfta med svarta melaninfläckar troligen orsakat av kräftpest.

Kräftpest en ”svamp”
Ett av de största hoten mot flodkräftan är kräftpesten.. Kräftpest orsakas av en vattenlevande parasitsvamp, 
algsvampen Aphanomyces astaci, som under senare delen av 1800 talet spreds till Europa från USA med 
levande kräftor. Sjukdomen förekommer i hela Europa och Nordamerika. Parasitsvampen förökar sig 
med sporer som sprids med vatten. När sporen träffar på en flodkräfta växer den genom skalet och angri-
per underliggande vävnader, vilket leder till kräftans död inom 1-2 veckor. Svampen i den döende/döda 
kräftan sprider nya zoosporer som infekterar nya friska flodkräftor, fram till den sista flodkräftan är död. 
Svampen anses vara strikt värdspecifik, varför den inte kan överleva utan närvaron av kräftor. Svampen 
är mycket kortlivade och överlever endast någon vecka (1-6 dagar) om de inte hittar en kräfta. Kadaver 
av kräftor som dött bör betraktas som infektiösa 1-3 veckor beroende på den omgivande temperaturen.
  Av de i Sverige förekommande arterna av kräfta är flodkräftan extremt känslig för sjukdomen medan 
signalkräftan har en betydligt högre motståndskraft. Detta innebär att signalkräftor kan bära på sjukdomen 
utan att dö eller uppvisa tydliga symtom. Sätts dessa ut i ett vatten med flodkräftor kan kräftpest lätt bryta 
ut och orsaka sjuklighet och dödlighet i hela flodkräftbeståndet. De kvarvarande signalkräftorna gör att 
sjukdomen blir bestående i vattenområdet.

Kalkning 
Lille Le utgör kalkningsåtgärdsområde 141AO. Den 
första kalkningsåtgärden i Lilla Le genomfördes 
vintern 1978 då 121 ton kalkstensmjöl, 0-0,5 mm, 
spreds på is över grunda sandbottnar. Insatsen gav ett 
relativt gott resultat, som dessutom varade till nästa 
åtgärd 1985, tack vare sjöns långa omsättningstid. 
Då spreds 92 ton mjöl över hela vattenytan. Mellan 
1985 och 2001 spreds ungefär denna mängd kalk 

med fyraårsintervaller. Från 1993 används 0-0,2 mm 
kalkstensmjöl. pH och alkalinitet steg under hela 
åtgärdsperioden och befann sig på en så hög nivå att 
sjön kan anses vara överkalkad. Kalkdosen sänktes 
därför från 100 till 55 ton vid nästa spridningstillfälle 
år 2005. Därefter har sjön lagts på kalkningsuppehåll 
tills vidare. Motiv för kalkningsåtgärderna är sjöns 
biologiska värden samt fritidsfisket.

 Kräftskötselområdet Lilla Le
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Vattenkemi  
Under 1970-talet var Lilla Lee på väg mot en be-
kymmersam försurningssituation. Alkaliniteten var 
nästan helt förbrukad och pH pendlade mestadels 
mellan 5,5 och 6 med enstaka värden ner mot 5 
(1975-06-03, 1978-01-31). Rapporter om biologiska 
försurningsskador saknas från denna tid men kan 
inte uteslutas, inte heller att det kan ha haft effekter 
på röding och flodkräftbeståndet. Större delen av 
1970-talet fanns inte goda vattenkemiska förutsätt-
ningar för flodkräftorna. Sedan 1985 däremot, finns 
mycket fina vattenkemiska förutsättningar, se figur 
2. Tabell 1 redovisar fiskarters försurningskänslig-
het.

Försurningens påverkan på flodkräftor
Flodkräftan är mycket känslig för lågt pH. Kräftor påverkas redan då pH faller under 6 och i gravt sura 
vatten saknas flodkräfta helt. Denna känslighet gäller framförallt de yngsta stadierna i livscykeln. Redan 
vid pH-värden mellan 5,6 och 5,8 har fysiologiska störningar noterats på rom och yngel med ökad dödlig-
het som följd. Vid romläggning som sker under hösten medför surt vatten att rommen inte kan fästa på 
undersidan av honans stjärt på normalt sätt. Efter kläckningen av rommen har kräftynglen ett stort behov av 
att snabbt förkalka sitt skall. Detta sker genom att kalcium tas upp från det omgivande vattnet via gälarna. 
Denna process är mycket pH-känslig beroende på att lågt pH hindrar upptaget av kalcium. Vid pH-värden 
under 6 är kalciumupptaget reducerat och vid pH 5 är det i stort sett helt blockerat. Samma förhållande gäl-
ler för vuxna kräftor, där skalömsningen utgör det skede i livscykeln då känsligheten för lågt pH är störst.
  De vattenkemiska förhållandena påverkar kräftorna olika kraftigt under olika delar av kräftans livscykel. 
Det är alltså viktigt att ta hänsyn till vilka förhållanden som råder då kräftan är som känsligast. Tre perioder 
under året kan nämnas som speciellt avgörande för utvecklingen av ett kräftbestånd:
1. Vid parning och romsättning (september-november). Förhållandena vid befruktningen (romsättning) 

och de närmast veckorna därefter är helt avgörande vad gäller utgången av nästkommande års årskull.
2. Kläckning av rommen och ynglens första skalbyte (mitten av juni – juli). Första skalbytet för ynglet 

sker ungefär 1-2 veckor efter att rommen kläckts.
3. Veckan före, under samt ca två veckor efter skalbyte.

Reproduktion av arten Saknas Störd Lektid

Abborre <5 5-5,4 Vår

Gädda <5 5-5,4 vår

Öring <5 5-5,4 Höst

Röding 5 - 5,4 5,5 - 5,9 Höst

Bergsimpa 5 - 5,4 5,5–5,9 Vår

Mört 5 - 5,9 ≥6 Vår

Lake 5 - 5,4 5,5–5,9 vinter

Elritsa 5,5 -5,9 ≥6 Försommar

Figur 2. pH och alkalinitet för perioden 1936 – 2013. Proven är tagna vid olika provdjup.

Tabell 1. Sammanställning av lägsta pH-klass vid utebliven respektive 
störd reproduktion. (Modifierad tabell från Degerman & Lignell 1993). 
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Nätprovfisken
Vid 4 (1983, 1986, 1989 och 2007) tillfällen har 
Lilla provfiskats med nät. Vid samtliga provfisken 
har abborre, gädda, lake, nors, röding och siklöja 
fångats.  Flest rödingar fångades 1989, vilket delvis 
kan förklaras att det då användes flest nät. Resulta-
ten ska tolkas försiktigt eftersom man använt olika 
antal nät. 1983 och 1989 användes 32 bottennät och 
4 pelagiska nät (i fria vattenmassan), 1989 användes 
40 botennät och 10 pelagiska nät. 2007 användes 
40 bottennät. Vid provfisket 2007 kunde Ekologisk 
status utifrån fiskbeståndet beräknas för Lilla Le. 
EQR8 beräknades till 0,31 vilket motsvarar ”Måttlig 
ekologisk status”. 

Tidigare har brandkåren försökt spola rent rödingens 
lekbottnar, vilka effekter åtgärden fick är oklart. Un-
der 1980-talet fångades ca 50 rödingar per år, vissa 
var mycket stora, 3-4 kg. Under 1990-talet mins-
kade fångsterna, numera fångas knappt en handfull 
rödingar varje år. 2007 planerades röding ut senast, 
utan nämnvärt resultat. 
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Antal/nät Vikt/nät Antal/nät Vikt/nät Antal/nät Vikt/nät Antal/nät Vikt/nät

Abborre 8,48 593,72 7,08 899,22 9,28 701,65 6,28 1 061,4

Gädda 0,06 58,28 0,06 15,5 0,05 21,83 0,1 182,43

Lake 0,66 153,5 0,19 32,5 0,78 172,23 0,18 33,38

Mört 4,72 400,56 4,81 327,38 2,43 134,05 3 188,58

Nors 0,06 0,38 0,59 4,69 2,15 12,95 0,7 6,28

Röding 0,6 176,28 0,63 255,38 1,9 581,25 0,05 5,6

Siklöja 0,53 11,28 0,28 12,84 1 40,13 0,13 17,25

Totalt 15,11 1 394 13,64 1 547,51 17,59 1 664,09 10,44 1 494,92

1983                        1986                  1989                              2007

Tabell 2. Redovisar medelvärdet av antalet fångade fiskar/nät, vikt (g)/nät för alla 4 provfiken.

Figur 1. Cirkeldiagrammen medelvärdet för antal fångade fiskar/nät för alla 4 provfisken.
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Historiska fiskutsättningar 
Åtskilliga fiskutsättningar har genomförts under åren. Den senaste utplanteringen skedde 2007. Det finns 
ingen notering om utplantering av kräftor.
1901  3 000 lax, juvenil
1906  3 000 röding, juvenil
1907  150 000 sik, rom
1907  15 000 röding, juvenil
1919  5 000 röding, juvenil
1919  55 000 sik, juvenil
1920  2 000 röding, juvenil
1926  27 500 röding, juvenil
1927  4 200 röding, juvenil
1930  2 100 Benlöja, juvenil
1930  50 000 Benlöja, rom
1942  30 000 sik, juvenil
1943  50 000 siklöja, juvenil
1944  100 000 abborre. 50 000 sik. 10 000 gädda. 10 000 siklöja.
1945  Ordf Olof Olsson (Masolle) var inkallad till militärtjänstgöring samt även kassören.  
  På grund  av detta kunde inte dåvarande fiskerikonsulent i Älvsborgs län skicka några yngel.
1945  60 000 sik, juvenil
1945  10 000 siklöja, juvenil
1945  nov.– 10 000 abborryngel åt Axel Ågren. 50 000 siklöjeyngel.
1946  40 000 siklöja, juvenil
1946  dec– 30 000 siklöjeyngel, samt inköp av rödingyngel för 100 kr.
1948  jan 10 000 bäckrödingyngel, 150 000 abborryngel. Oskar Eklund inköpta 10 000 siklöja (Parsetjärn).
1948  maj prov på siklöjeyngel har visat att på ålder av åtta år vilket är ovanligt högt.
1948  dec beslut om att köpa in abborre från Stora Lee för 25 kr (5öre styck).
1949  dec beslut om inköp av rom från Hushållningssällskapet samt 25 kg ålyngel.
1951  mars 1000 kr i inplantering till Lilla Lee för de tio år som gått. Samt att nytt kontrakt upprättas.
1954  jan 25 000 abborryngel, 50 000 siklöja. 62 50 kr.
1954  dec 40 000 abborryngel, 15 000 röding. 10 kg ål till Lilla Lee. 10 000 abborryngel till Per Andersson.
1955  dec 20 000 insjösik kr 1,50 tusendet.
1960  10 000 gäddyngel
1963  700 regnbågar kr 913.
1964  100 kg regnbåge, 100 kg bäckröding.  Kommunalt bidrag med 500 kr.
1965  Inplanterat Vätternröding för 2000 kr. 2 200 ensomriga
1966  mars skicka in 6 gäddor för kvicksilver analys. Ersättning 3 kr/kg. Resultaten indikerar lägst kvick 
 silverhalt i länet. 
1973  april 2000 ensomriga, 500 tvåsomriga rödingar från Harnell i Mellerud. 
1974  Kontakta Schmuul om dagvattnet från Bergslätt ev Kronoparken.
1980  Vätternröding 1200 st, 8-12 cm.
1984  Röding, oklart antal
1984  föreningen upplöst.
1989  Vätterröding
2004  Röding 1200 st, regnbåge 120 kg
2007  Röding 700 st.
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pH-värdet anger vattnets. Normala pH-värden i sjö-
ar och vattendrag är oftast 6-8. Låga värden uppmäts 
som regel i sjöar och vatten drag i samband med 
snösmältning eller hög vattenföring. Höga pH-vär-
den kan under sommaren uppträda vid kraftig alg-
tillväxt som en konsekvens av koldioxidupptaget vid 
fotosyntesen. Vid pH-värden under ca 5,5 uppstår 
biologiska störningar som nedsatt fortplantnings-
förmåga hos vissa fiskarter, utslagning av känsliga 
bottenfaunaarter mm. Vid pH-värden under ca 5 sker 
drastiska förändringar och en kraftig utarmning av 
organismsamhällen. Låga pH-värden ökar dessutom 
många metallers löslighet och därmed giftighet. 
Vattnets surhetsgrad delas in enligt följande:
>6,8 Nära neutralt
6,5 – 6,8 Svagt surt
6,2 – 6,5 Måttligt surt
5,6 – 6,2 Surt
≤5,6 Mycket surt 

Alkalinitet (mekv/l) är ett mått på vattnets innehåll 
av syraneutraliserande ämnen. Alkaliniteten ger 
information om vattnets buffrande kapacitet, d.v.s. 
förmågan att motstå försurning. 
  Vattnets buffertkapacitet med avseende på alkalini-
tet (mekv/l) delas in enligt följande:
>0,20 Mycket god buffertkapacitet
0,10-0,20 God buffertkapacitet
0,05-0,10 Svag buffertkapacitet
0,02-0,05 Mycket svag buffertkapacitet
≤0,02 Ingen el obetydlig buffertkapacitet 

Totalfosfor (μg/l) anger den totala mängden fosfor 
som finns i vattnet. 
Fosfor är i allmänhet det tillväxtbegränsande nä-
ringsämnet i sötvatten och alltför stor tillförsel kan 
medföra att vattendrag växer igen och att syrebrist 
uppstår. 
  Tillståndet i sjöar (maj-okt) med avseende på total-
fosforhalt (μg/l) bedöms enligt följande:
≤12,5 Låga halter
12,5-25 Måttligt höga halter
25-50 Höga halter
50-100 Mycket höga halter
>100 Extremt höga halter

Totalkväve (μg/l) anger det totala kväveinnehållet i 
ett vatten. Tillförsel av kväve anses utgöra den främ-
sta orsaken till eutrofieringen (övergödningen) av 
våra kustvatten. Kväve tillförs sjöar och vattendrag 
genom nedfall av luftföroreningar,genom läckage 
från jord- och skogs bruksmarker samt genom ut-
släpp av avloppsvatten. 
  Tillståndet i sjöar (maj-okt) med avseende på total-
kvävehalt (μg/l) bedöms enligt följande:
<300 Låga halter
300-625 Måttligt höga halter
625-1250 Höga halter
1250-5000 Mycket höga halter
>5000 Extremt höga halter

Siktdjup (m) ger information om vattnets färg och 
grumlighet och mäts genom att man sänker ned en 
vit skiva i vattnet och genom vattenkikare noterar 
när den inte längre kan urskiljas. Därefter dras 
skivan upp igen och man noterar när den åter syns. 
Medelvärdet av dessa djupvärden utgör siktdjupet, 
som klassas enligt följande:
≥8 Mycket stort siktdjup
5-8 Stort siktdjup
2.5-5 Måttligt siktdjup
1-2.5 Litet siktdjup
>1 Mycket litet siktdjup

Färgtal. I naturvatten är det främst innehållet av hu-
musämnen, samt vissa järn- och manganföreningar 
som påverkar vattnets färg ("brunhet"). 
Starkt färgat  >100 mg Pt/l
Betydligt färgat  60 – 100 mg Pt/l
Måttligt färgat  25 – 60 mg Pt/l
Svagt färgat  10 – 25 mg Pt/l
Ej eller obetydligt färgat < 10 mg Pt/l 

Konduktivitet är en vattenlösnings specifika led-
ningsförmåga som beror på dess innehåll av lösta 
joner. Hög konduktivitet i ett vatten, dvs mycket 
lösta joner i vattnet, tyder i allmänhet på lättvittrade 
jordar i omgivningen eller annan typ av påverkan 
från omgivningen. Periodvis förhöjning av konduk-
tiviteten i sjöars djupare delar kan tyda på läckage 
av joner från sedimenten, vanligen som ett resultat 
av syrgasbrist. Normalvärden för konduktivitet i 
Svenska insjöar är 2 – 20 mS/m. 

Vattenkemi och dess bedömningsgrunder
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- Färska kräftor (döende eller döda) nedkyls till kyl-
skåpstemperatur (0-4°C snarast efter insamlandet), 
vid ivägsändandet skall kräftorna vara välkylda i 
kylboxar eller liknande. Se till att kräftorna inte är 
i direktkontakt med is/kylklampar för att undvika 
frostskador på kräftorna.

- Infrysta kräftor kan insändas, men är inte att 
föredra.

- Fiskavdelningen (i första hand Thorbjörn Hongs-
lo) skall aviseras av insändaren snarast möjligt eller 
helst 7-10 dagar före insändandet av prover. Pro-
verna insändes i länsstyrelsers och kommuners regi.
 

För närmare information om insamlings- och 
insändningsförfarandet kontakta: 
SVA 018-67 40 00 (fiskavdelningen), 
Thorbjörn Hongslo (018- 67 42 27)                                 
SVA, Fiskavdelningen, Travvägen 20, 
751 89 Uppsala

Uppgifter om kräftbeståndet, vattenområde, lokal, 
tidpunkt, antal sjuka och döda kräftor bifogas om 
möjligt provet. Eventuell fiskdöd, förändringar i 
vattnet, fysiska ingrepp i vattenområdet och tidigare 
uppgifter om hälsoproblem i kräftbeståndet medde-
las om möjligt också.
  Preliminära svar kan meddelas snarast och slutsvar 
meddelas skriftligt efter ca 14 dagar. Om detta inte 
är möjligt meddelas uppgiftslämnare. Fiskavdel-
ningens jourhavande är uppdaterad avseende pågå-
ende fall av kräftundersökningarna.

Tillvägagångssätt vid misstanke om pestsmittade flodkräftor

Från och med augusti 2002 genomför Statens 
veterinärmedicinska anstalt (SVA), fiskavdel-
ningen, kräfthälsokontrollerna i naturvatten och 
odlingar. Döda och döende kräftor i ett natur-
vatten som misstänks vara drabbade av pesten 
undersöks också av SVA. Mest fördelaktigt är 
att skicka iväg kräftor som är döende, dvs. de 
är ännu inte döda vid insamlandet. Detta för 
att säkerställa diagnosen kräftpest, genom att 
isolera kräftpestsvampen Aphanomyces astaci 
från insjuknade kräftor. Kräftor som påträffats 
döda är mindre lämpade för analys men bör 
också insamlas. Vid insamling av döda kräftor 
bör i första hand de färskaste exemplaren väljas. 
Vid insändning av flera kräftor skall respektive 
kräfta märkas och noteras om de var döda eller 
döende vid insamlandet. Om möjligt är ca 10 
kräftor lämpligt för analys, både döda, döende 
eller konserverade. 
Vid ett fåtal påträffade döda (2-3) kräftor vid ett vat-
ten kan dessa konserveras enligt nedan för förvaring 
för senare analyser, samtidigt som man undersöker 
sitt vatten efter ytterligare döende eller döda kräftor. 
Vid upptäckt av döende kräftor vid tidpunkter (fre-
dagar, helger mm.) som inte är lämpligt för sändning 
till Uppsala kan kräftorna konserveras enligt nedan. 
Vid sändning till SVA av färska eller frysta kräftor 
skall de vara framme dagen efter. Kontakta fiskeri-
konsulenten vid Länsstyrelsen och framförallt SVA 
innan kräftorna skickas för att bästa insamlings- och 
insändningsförfarandet för dagen kan anpassas. Om 
det är vid sådan tidpunkt eller att fiskerikonsulenten 
på länsstyrelsen inte är nåbar, kan enbart Thorbjörn 
Hongslo (fiskavdelningen) eller jourhavande på 
SVAs fiskavdelning kontaktas. 

- Materialet (döda eller döende kräftor) insändes 
både i färskt och konserverat och om det är möjligt 
helst i levande tillstånd (döende kräftor).

- Materialet (kräftorna) bör helst förpackas indivi-
duellt och i förslutna påsar eller burkar. Varje kräfta 
noteras om de var döda eller döende vid insamlan-
det. 

- Konserverat material konserveras fortast möjligt 
i 70 % spritblandning, (2/3 starksprit 95 %, alter-
nativt T-röd 2/3 och 1/3 vatten). 
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Hushållningssällskapet i Värmland arbetar med stöd av Länsstyrelserna i Dalarna, 
Västmanland. Värmland och Västra Götaland samt Havs och Vattenmyndigheten för:
1. Bevarande, stärkande och återintroduktion av flodkräftbestånd inom området. 
2. Uthålligt nyttjande av flodkräftbestånden i form av rekreationsfiske och näringsfiske.  

 

Ansvarig för verksamheten är :
Tomas Jansson, Hushållningssällskapet Värmland, Ventilgatan 5D, 653 45 Karlstad,Tel. 0708-29 09 23,  
tomas.jansson@hushallningssallskapet.se, www.hushallningssallskapet.se/s, www.raddaflodkraftan.se 
 


