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Inledning
Flodkräftan (Astacus astacus) är den enda sötvat-
tens levande 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 
(ca 250 av dessa finns i Värmland och Dalsland), 
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 i dagsläget sprids 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. Flodkräftan har även drabbats av 
försurning, utsläpp, vattenregleringar och igenslam-
ning av lämpliga livsmiljöer.
  Signalkräftan kommer ursprungligen från Nord-
amerika 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 introduk-
tionen 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 minsk-
ning av flodkräftbestånden i sina län, anser att det 
på senare tid beror på illegala utplanteringar av 
signalkräftor. Länen i södra och mellersta Sverige 
med undantag för Gotland, Värmland och Västra 
Götaland, har förlorat de flesta flodkräftvattnen. I 
Värmland och Dalsland är antalet flodkräftbestånd 
mer stabilt, med goda bestånd.
  Med ”Kräftskötselområdet Öresjö” jobbar Öresjö 
fvof och dess fiskerättsägare aktivt med ovan nämn-
da punkter. Framtagandet av ”Kräftskötselområdet 
Öresjö” har finansieras av Länsstyrelsen i V:a Gö-
taland i samarbete mellan Öresjö fvof och Hushåll-
ningssällskapet i Värmland. 

Framtidsutsikter för flodkräftan
Eftersom det är människor som sprider signalkräf-
torna kan man stoppa den illegala utplanteringen 
och därmed hindra att kräftpest når ett flodkräft-
vatten. Det stora problemet är att nå ut till de per-
soner som genomför den illegala handlingen. Ofta 
gör man detta i oförstånd. Med informativa insatser 
kan man nå ut till den breda allmänheten. En viktig 
målgrupp i detta avseende är sommarstugeägare 
som vill skapa sig ett eget kräftvatten vid sin båt-
plats eller brygga. Dalsland, Värmland, Dalarna, 
Gävleborg och norrut har de bästa förutsättningarna 
med att bevara och utveckla flodkräftbeståndet. I 
södra Sverige dominerar signalkräftor vilket gör att 
där finns begränsade förutsättningar för flodkräf-
tans framtid. Där flodkräftor förekommer finns en 
generell mycket god utveckling på flodkräftbestån-
den. Mycket tack vare den kalkningsverksamhet 
som drog igång under 1980-talet.

För att bevara flodkräftan behöver man bl.a. jobba med följande:
• Informera om flodkräftans biologiska och ekonomiska värde, samt konsekvenserna av illegala utsätt-

ningar med signalkräfta
• Inventera och kartlägga förekomster av flod- och signalkräftor
• Återställa livsmiljöer för flodkräftor genom kalkning och annan restaurering
• Återintroducera flodkräftor där de har chans att överleva
• Engagera allmänhet och fiskerättsägare, en viktig förutsättning för ett framgångsrikt arbete med att 

bevara flodkräftan. Fisket i sig utgör inte ett hot mot arten utan snararare en förutsättning. 



Målsättning för kräftskötselområdet Öresjö

• Hindra illegala utplanteringar av signalkräftor (Pacifastacus leniusculus) till området
• Hindra spridning av kräftpest (Aphanomyces astaci)
• Informationsspridning med hjälp av skyltar och broschyrer om flod/signalkräftor och spridning 

av kräftpest, framförallt vid platser där människor kommer i kontakt med vattensystemet t ex 
rastplatser, badplatser isättningsplatser för båtar.

• Bibehålla den stabila och tillfredsställande vattenkvalitén som nu råder i Öresjö
• Det skall finnas tillräckligt med bon och gömslen
• Fortsatt tradition med kräftfiske efter flodkräftor men med tydliga råd och rekommendationer 

t.ex. minimått om 10 cm.
• Återintroducera/stödutplantera/flytta kräftor
• Årligen inventera flodkräftbestånden 
• Ta del av spridningen med signalkräftbeståndet i Ryrsjön. Bör genomföras tillsammans med Läns-

styrelsen och berört fvof
• Undvika överfiskning av flodkräftbeståndet
• Tillsammans med Länsstyrelsen bilda ett skyddsområde för flodkräfta av ”Kräftskötselområdet 

Öresjö”.
• Informationsspridning till angränsande sjöar och vattendrag och dess fvof och fiskerättsägare. T 

ex till fiskerättsägarna vid Ryrsjön samt Sågån, Risån samt framförallt till de fiskerättsägarna som 
äger sjöarna Ivarsbosjön, Buvattnet mm som mynnar  i Öresjöns södra del. Informationen har till 
syfte att förhindra illegal utplantering av signalkräftor och hindrandet av spridning av kräftpest 
till området.

• Utarbeta en tydlig strategi i samband med fiskutsättningar. Den fiskodlare om levererar utsätt-
ningsfisk måste garantera att det inte förekommer signalkräftor eller en akut kräftpest i anslutning 
till sin fiskodling.
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Foto: Tomas Jansson, HushållningssällskapetInformationsspridning vid Öresjö badplats.



Konkreta åtgärder för kräftskötselområdet Öresjö

• Vid varje årsmöte för Öresjö fvof skall ”Kräftskötselområdet Öresjö” utgöra en punkt i dagordningen. 
En summering över åtgärder det gångna året samt prioriterade kommande åtgärder.

• Informationsspridning, informationstavlor om kräftor och spridning av kräftpest t ex i samband med 
försäljning av fiskekort samt uppsättning av skyltar vid lämpliga platser.

• En kortversion av Kräftskötselområdet Öresjö skall spridas till alla fritidshus i anslutning till Öresjö.
• Fortsatt tradition med kräftfiske efter flodkräftor med tydliga råd och rekommendationer med mini-

måttet 10 cm.
• Bedriva omfattande minkjakt inom kräftskötselområdet
• Vid nästa årsmöte för Öresjö fvof, utse en person som är kräftansvarig inom kräftskötselområdet. 

Personen sköter kontakter med myndigheter, fiskerättsägare mm med frågor som berör kräftor.
• Årlig inrapportering av det årliga kräftfisket till fvof/kräftansvarig i kräftskötselområdet. Lokal, 

datum, storlek, antal, kön, antal redskap, fångst per redskap mm för att uppföljning utvecklingen av 
kräftbeståndet. 

• I samarbete med fvof och dess fiskerättsägare provfiska Ivarsbosjön, St Galten, Buvattnet mm som 
mynnar i Öresjö samt genomföra undersökningar av bäckarna som förbinder dessa med vattenkikare 
för att klargöra förekomst av kräftor eller inte. Det finns rykten om att det förekommer kräftor i dessa 
vatten men man är osäker av vilken art. Skulle det vara signalkräftor utgör dessa ett direkt hot mot 
Öresjö.

• I samarbete med fvof och dess fiskerättsägare provfiska delar Risån nedströms Jädersfors kraftstation. 
Syftet är att klargöra om det förekommer kräftor och framförallt signalkräftor. Om kräftpesten slog ut 
Risån är det stor risk att någon illegalt planterat ut signalkräftor i Risån. 

• Undersöka om och var det finns signalkräftor vid Ryrsjön via provfisken och undersökningar av utlop-
pet med vattenkikare, bör genomföras i samarbete med berört fvof och Länsstyrelsen

• Undersöka om det finns ett intresse att utnyttja/anlägga dammar mm. för odling av flodkräftor. Krävs 
tillstånd av Länsstyrelsen

• Uppmuntra kommunerna att återigen undersöka bottenfaunan i Öresjö som genomfördes 1991 och 
2001 med anledning av de låga uppmätta syrgasvärdena i ”djuphålan”. Har bottenfaunan påverkats 
av de låga syrgasvärdena?

• Trollhättans Stads kultur- och fritidsnämnd har planer på att utveckla Öresjö till ett badparadis av 
framförallt badplatserna Phoenix och Munkeboviken i Öresjö. Kommunen skall uppmärksammas av 
att det finns ett attraktivt flodkräftbestånd i sjön samt kommunen måste vidta åtgärder för att eliminera 
riskerna för spridning av kräftpest vid en exploatering av Öresjö.

Foto: Länsstyrelsen i Värmland
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1 Kräftskötselområdet Öresjö

Fiskerättsägarna i Öresjö fvof har gått samman och 
bildat ett kräftskötselområde för att gemensamt be-
vara och att förbättra det bestånd av flodkräftan (As-
tacus astacus) som finns i Öresjö. Öresjö är unik med 
avseende på att en sådan stor sjö, så långt söderut i 
Sverige, hyser ett sådant bra flodkräftbestånd samt att 
sjön aldrig drabbats av kräftpest.  Kräftskötselområdet 
omfattar hela Öresjö fvof dvs sjöarna Gropsjön, 
Stuvikesjön och Öresjö. 
  Kräftskötselområdet Öresjö är beläget sju kilome-
ter väster om Trollhättan och delas av de två kom-
munerna Lilla Edet och Trollhättan. Kräftfisket är 
inte reglerat i föreningens stadgar vilket betyder att 
endast fiskerättsägarna har rätten till att bedriva ett 
kräftfiske. Men trots detta har föreningen satt upp 
regler för hur kräftfisket skall bedrivas, på detta har 
ingen haft synpunkter utan fiskerättsägarna ställer 
sig tvärtom positivt till att det finns en förvaltning 
för hur kräftorna skall nyttjas på ett hållbart sätt 
och framförallt att det finns en traditionell kräft-
premiär, nämligen andra onsdagen i augusti.  Sjö-
arna uppströms Öresjö, Stockesjön, Ivarsbosjön, 
Krokevattnet, Buvattnet och St. Galten ingår inte 
i kräftskötselområdet. Öresjö fvof bör ha en dialog 
och samarbete med berörda fiskerättsägare angå-
ende frågor som berör kräftor eftersom de ingår i 
samma avrinningsområde och därmed är beroende 
av varandra.  

Områdesbeskrivning
Öresjö ingår i Bäveåns avrinningsområde och ingår 
i en vattentäkt till Uddevalla kommun. Sjön anses 
regleringspåverkad med en skillnad på mer än 1 m 
mellan sänkningsgräns och dämningsgräns. Förutom 
dammen vid utloppet finns ytterligare två kraftstatio-
ner i Risån vid Sillered och Jädersfors. Kraftverket vid 

Sillered är ett totalt vandringshinder, allt vatten leds 
genom turbinen, förutom vid höga flöden. Ytterligare 
två kraftstationer finns i Bäveån i anslutning till Udde-
valla. Öresjö är en ca 11 km2 (1093 ha) stor oligotrof 
(näringsfattig) klarvattensjö med ett största djup på 32 
m och ligger 75 m ö.h. Trots att sjön ligger i ett mycket 
försurningsdrabbat område har vattenkvalitén varit god 
med en stabil alkalinitet och pH kring 7,0. Öresjö har 
aldrig haft ett behov av kalkning.
  Sjön är tämligen flikig med steniga och ganska 
branta stränder. Det finns också flera öar. Uppmätt 
siktdjup har varierat kring ca 4,5 – 2,5 m under olika 
årstider under 2005. Stränderna består till största 
delen av klippor och sten medan grus, sand och 
starrmader finns i vikarna. I enskilda vikar är dock 
vattnet näringsrikare. Vegetationen består till största 
delen av glesa vassbestånd, i vissa näringspåverkade 
vikar finns det rikligare vegetation av vass, säv och 
fräken. Mellan perioden 1991 -1998 genomfördes en 
vattenvegetations inventering som ett komplement 
till den kemisk-fysikaliska miljöövervakningen som 
sker i Öresjö. Det man konstaterade var att vege-
tationsbältet minskat under denna period. Betning 
av gäss i kombination av någon mer okänd faktor 
bedömdes vara huvudorsaken till minskningen av 
vegetationsbältet. Vegetationsbältet har fram tills 
dags datum fortsatt att minska enligt lokalbefolk-
ningen, man tror att huvudanledningen beror på 
betning från huvudsakligen Kanadagäss.
  Tillrinningsområdet är ca 60 km2 stort och består 
mestadels av skogs- och myrmark med inslag av 
odlad mark. Runt sjön har det tidigare varit stora 
avverkningsytor och det finns en viss andel åker-
mark med läckage av näringsämnen som följd, detta 
berör framförallt vikar och vissa delar av sjön. Sjön 
är också påverkad av tidiga fiskinplanteringar. Från 
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Foto: Tomas Jansson, HushållningssällskapetÖresjö
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Fiskeriverkets sjöarkiv kan man ta del av att sutare 
planterades ut i sjön år 1900. Före 1950 planterades 
siklöja från Trollhättans fiskodling, 1955 och 1960 
planterades gäddyngel, 1971 sik från Aneboda, Vät-
terrödning från Fengersfors fiskodling planterades ut 
1990, 1994, 1995 och 1999. Enligt ”Naturvårdspro-

gram för sjöar och vattendrag, 1985” skall det ha skett 
stödutplanteringar av ål och Lax i omkring år 1900 i 
Öresjö. Även öring, lake och gös skall ha planterats 
ut i Öresjö, årtal för utplanteringar är dock okända.  
1990 sattes även 100 st karp ut i sjön.



Fakta kräftor - När blir en flodkräfta könsmogen
Flodkräftan blir könsmogen vid 6-8 cm längd vilket motsvarar en ålder av 3-7 år. Efter det att könsmognad 
inträtt parar sig som regel hanarna varje år. Under gynnsamma förhållanden (god näringstillgång och tem-
peraturförhållande) kan de flesta honorna producera rom varje år, men det är vanligt att en del av honorna 
står över parningen och parar sig vartannat eller t om. vart tredje år. I södra Sverige visade en undersökning 
att antalet könsmogna honor som parade sig varierade från 53 % – 97 % i olika vattendrag.

  1938 provfiskades sjön och då fanns följande arter; 
nors, gädda, abborre, braxen, mört, sutare, ruda, sarv, 
benlöja, ål. Det finns dock ingen notering om före-
komst av flodkräfta 1938. 2005 genomförde Sötvat-
tenslaboratoriet Drottningholm ett provfiske för att 
undersöka fisksamhället. Totalt 10 arter fångades, de 
arter om som skildes från 1938 var att man istället för 
ål fick gers, förövrigt var det samma artsammansätt-
ning. Gös, öring, röding, och sik som tidigare plan-
terats ut verkar inte ha etablerat ett bestånd i Öresjö. 
Ingen av arterna fångades vid provfisket 2005. 
  Sjön anses ha höga biologiska värden, här finns 
flera arter av glacialrelikter och bland häckande 
sjöfåglar kan nämnas storlom. Enligt Maria Fridén, 
Miljö-och hälsoskyddsförvaltningen, Vänersborgs 
kommun, finns det uppgifter om förekomst av flod-
pärlmusslor i Sågån/Risån. Man har hittat skal efter 
musslor. Var och i vilken omfattning flodpärlmusslor 
förekommer är oklart.

Flodkräftornas utveckling i kräftskötselområdet 
– en historisk tillbakablick
Historiskt har Öresjö inte varit en ”kräftsjö”. Det 
fanns enstaka lokala bestånd med flodkräftor under 
1950-talet i Öresjö. T ex bedrevs ett lokalt fiske 
efter flodkräftor i anslutning till ”Trollhättevägen”, 
troligen fanns det mycket gott om sten och gömslen 
för kräftor på denna plats och kräftorna utvecklades 

till ett mycket lokalt fiskbart bestånd. Under denna 
tid fanns även flodkräftor vid utloppet men fisket 
efter dem var begränsat, traditionen med kräftfiske 
var inte utvecklat ännu. Däremot har det alltid 
har varit mycket bra bestånd i Sågån, nedströms 
Öresjö. I Sågån nedströms dammen fanns ett stort 
bestånd av flodkräfta. Nolltappning av sjön under 
3 veckor i juli 1974 lär ha orsakat en betydande 
skada på kräftbeståndet.  Längre ned i systemet 
vid Risån började man först 1967 fiska efter flod-
kräftor.  I övriga delar av sjön fanns troligen inte 
flodkräftor eller begränsad omfattning, det var först 
under 1970-talet man sporadiskt kunde fiska på 
lokala bra bestånd. Men det fanns inte flodkräftor 
i hela Öresjö under 1970-talet. Sjöns närhet till 
havet medförde att det fanns ett bra bestånd med 
ål. Ål och kräftor är ett gammalt känt fenomen att 
de inte går ihop. 
  Att Öresjö historiskt varit en ”ålsjö” kan man 
anta i och med att det finns en ”fiskfastighet” vid 
sjöns utlopp där man fångat ål med ålkistor sedan 
1600-talet. Fortfarande finns rester kvar efter en av 
två ålkistor. Under slutet av 1960-talet bestämde 
strandägarföreningen runt sjön att man skulle satsa 
på att utveckla flodkräftbeståndet i Öresjö. För att 
skapa förutsättningar för att en utplantering skulle 
lyckas, avlägsnade man ålens möjligheter till upp-
vandring till sjön, man rev de ålyngelledare som 
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Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
Kraftstationen vid Jädersfors



fanns på dammar och kraftstationer nedströms i 
Risån och Öresjös utlopp. 
  Hur mycket man planterade ut i Öresjö samt vari-
från de levererades under 1960-talet finns det inga 
uppgifter om, däremot har man genomfört komplet-
terande stödutplanteringar, 1991, 1992, 1993 och 
2002 i regi av fvof. Uppskattningsvis har kräftor för 
ca 45 000:- köpts in av fvof, vilket motsvarar ca 6 
500 yngel. Mikael Persson, KROAB i Fengersfors 
levererade kräftynglen. Till detta tillkommer yt-
terligare utsättningar som genomförts i privat regi. 
Det är därmed inga stora stödutplanteringar som 
genomförts. Stödutsättningen 1992 (ca 2 000 yngel) 
fördelades vid Sanna, Metholmen, Stuvik, Hedetor-
pet, Lunnestakan och Norra Hagen. 1993 fördelades 
ca 700 yngel vid Örsbo, Ingelstorp och Bergsgärdet 
medan 1 500 yngel planterades ut vid Brevik, Lärse-
bo, Gräsviken och en utplantering vid Hasselbacken 
år 2002. Det finns ingen notering för var de ca 2 000 
ynglen planterades ut 1991. Ett kräftfiske i Öresjö 
började under 1970-talet, lokalt i sjön. Det var dä-
remot ingen stor tradition eller en stor händelse runt 
sjön i samband med kräftpremiären. Fångsterna har 
sedan dess mer eller mindre gått upp och ned. Un-
der slutet av 1980-talet började flodkräftbeståndet, i 
vissa delar av sjön, utvecklas till ganska bra bestånd. 
Fram till mitten av 1990-talet fångade man i snitt ca 
8 kräftor per mjärde och natt. Hälften av dessa var 
över 9 cm. Därefter har det fram till nutid skett en 
succesiv nedgång i beståndet. Numera får man ca 4 
kräftor/mjärde och natt varav fortfarande ca hälften 
är över 9 cm. Detta fenomen gäller framförallt den 
östra delen av sjön, mellan Långåsen och Vestevi-
ken. Två förklaringar till nedgången är att man anser 
att det är ett större fisketryck numera jämfört med 
1980-talet och att minken går hårt åt kräftbeståndet.
  Fångsterna har under alla år varierat och någon en-

tydig utveckling är svår att se.  Kräftor förekommer 
däremot där bottnarna består av stenbottnen, där har 
de förövrigt funnits ända sedan 1970-talet. I de södra 
delarna av sjön är det inte många fiskerättsägare som 
fiskar kräftor. Däremot har Göteborgs stift under 
lång tid arrenderat ut sitt kräftfiske, det bedrivs även 
i denna del av sjön ett återkommande kräftfiske. 
  Man anser att de bästa fångsterna sker i de norra 
och östra delarna av sjön vilket även avspeglas i att 
kräftfisket här har en betydligt större tradition och 
är ett viktigt inslag bland fiskerättsägarna. Det är 
även vid dessa delar av sjön där det förekommer 
mest bebyggelse och därmed fler människor som har 
glädje av flodkräftorna, vilket i sin tur bidrar till att 
bibehålla kräfttraditionerna med premiärfisket andra 
onsdagen i augusti. Däremot är det väldigt svårt att 
sammanställa fångssiffror kring fisket, man håller 
tyst om sina fångster av någon anledning. Därmed 
är det mycket svårt att bedöma hur mycket kräftor 
som fångas. Vid den östra delen av sjön har bestån-
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Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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Sågan

Regleringsdammen vid utloppet ur Öresjö. Dammen utgör inte ett vandringshinder när dammluckan är öppen. Vilket den är på bilden.



det däremot haft en bra utveckling sedan början av 
1990-talet. Fisket 2011 var dessutom mycket bra 
jämfört med tidigare år. 
  SLU, Drottningholm Sötvattenslaboratoriet (F.d 
Fiskeriverket) har sedan 2006 genomfört ett omfat-
tande provfiske av hela Öresjö uppdelat på de fyra 
lokalerna Stora Furön, Södra Öresjö, Brevik och 
Vesteviken - Långåsen, se tabell 1-4. Resultaten av 
provfiskena tyder heller inte på nedåtgående trend 
utan fångsterna varierar från år till år och att det 
varierar mellan de olika lokalerna. Provfisket 2011 
visade på högre fångster än tidigare år.
Tabell 1. Sammanställning över SLU, Sötvattenslaboratoriets (F.d Fiskeriverket) provfisket i Brevik  
(Öresjös nordvästra del) för perioden 2006-2011. Npue* (antal kräftor per mjärde och natt) 

Tabell 2. Sammanställning över SLU, Sötvattenslaboratoriets (F.d. Fiskeriverket) provfisket i Stora Furön  
(Öresjös västra del) för perioden 2006-2011. Npue* (antal kräftor per mjärde och natt) 

  Andra fångstresultat som fiskerättsägare Håkan 
Gedelius har bidragit med framgår av tabell 5. Hå-
kan följde kräftbeståndets utveckling i anslutning 
till området kring Öresjö, sjöns östra del. Huvud-
syftet med provfiskena var att undersöka var det 
fanns flodkräftor samt effekterna på kräftbeståndets 
utveckling efter biotopvårdande åtgärder i form av 
utläggning av tegelpannor. 
  Vid fisket lades många mjärdar på även ”dåliga” 
bottnar för att följa beståndets utveckling, vilket 
medförde att antal kräftor/mjärde och natt blev 
sämre. Resultatet är från perioden 1990 – 2011. Hå-

 75              205            2,73          118          72                    95,9

 70              349           4,99          120         68                    96,9

 Kräftskötselområdet Öresjö

10



Tabell 3. Sammanställning över SLU, Sötvattenslaboratoriets (F.d Fiskeriverket) provfisket i Vesteviken-Långåsen 
(Öresjös sydöstra del) för perioden 2006-2011. Npue* (antal kräftor per mjärde och natt) 

Tabell 4. Sammanställning över SLU, Sötvattenslaboratoriets (F.d Fiskeriverket) provfisket i Södra Öresjö  
för perioden 2006-2011. Npue* (antal kräftor per mjärde och natt) 

 75              205            2,73          118          72                    95,9

 70              349           4,99          120         68                    96,9

 50             264           5,28          116         71                    92,3

40              113           2,83          124         72                    95,7
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kans egna slutsatser efter att ha följt sitt kräftbestånd 
under 21 år fram till 2011 är att kräftor fanns överallt 
inom det område han följde, ned till ca 14 m djup, 
men att de förekom mycket sparsamt på lerbotten 
utan sten. En annan mycket viktig notering Håkan 
gjorde var att de bottnar som tidigare endast bestod 
av lerbotten men som biotopvårdats genom utlägg-
ning av 2-kupigt taktegel blev hyfsat produktiva. 
Som framgår av tabell 5 så hade kräftbeståndet en 
positiv utveckling hos Håkan trots att fisket bedrevs 
på flertalet bottnar som inte hyste kräftor under pe-
rioden 1999 – 2011. Det har varit och framförallt, 
det är fortfarande ett mycket bra kräftbestånd i direkt 
anslutning till sjöns utlopp vid Sågån och Risån. I 
Sågån rapporteras om fångster om 10-25 kräftor per 
mjärde och ca 600 kräftor på en kväll som är >9 cm, 
vilket tyder på ett mycket bra bestånd. Sågån och 

Risån har mycket goda biotoper och förhållanden för 
kräftor. Enligt uppgift förekommer det flodkräftor 
i Risån t.o.m. Jädersfors kraftstation ca 5 km ned-
ströms utloppet ur Öresjö. Nedströms Jäderforsen 
är det helt tomt på kräftor sedan ca 5 år, högst troligt 
på grund av kräftpest. Vid utloppet ur Källesjö byter 
Sågån namn till Risån. Även Risån har fina bioto-
per för flodkräftor. Men beståndet har på senare år 
minskat, någon förklaring till nedgången har man 
inte. Mellan kraftstationerna Sillered och Jädersfors 
är det väldigt glest mellan kräftorna, trots mycket 
goda biotoper.

Närmast kända signalkräftbestånd
Signalkräftor sägs förekomma nedströms Öresjö i 
samma vattensystem vid Rysjön, ca 2,7 km fågel-
vägen norr om Öresjö. Uppgifter om signalkräftfö-

Tabell 5. Fångststatistik från Håkan Gedelius vid Öresjö, Öresjöns östra del. Npue*(antal kräftor per mjärde och natt).

 Kräftskötselområdet Öresjö

12

2008            70                   40                   110                                           10                  36,3                11,0
2011            85                 161                   186                                           20                  54,3                  9,3



rekomst i Ryrsjön är från 2003. Ryrsjön avvattnas 
i Gundlebosjön och sedermera i Risån, ca 1 mil 
nedströms Öresjös utlopp. Vid besök vid Ryrsjön av 
undertecknad och dess utlopp i oktober 2011 kan man 
konstatera att Ryrsjön inte är en traditionell kräftsjö 
med stenbottnar. Sjöns stränder kantas av en frodig 
vegetation och mjukbotten dominerar. Även utlopps-
bäcken verkar inte gynnsam för kräftor, sammantaget 
är det tveksamt om Ryrsjön numera hyser ett bestånd 
med signalkräftor. Det är mycket viktigt att inven-
teringar av Ryrsjön med utlopp samt Gundlebosjön 
genomförs för att klargöra var och om signalkräftor 
numera förekommer. En annan närliggande lokal med 
signalkräftor är i några dammar vid Hjärtum (Torp). 
Dammarna mynnar dock i Göta älv. Fågelvägen mel-
lan södra delen av Öresjö och Torp är endast ca 3,5 
km. Närheten av signalkräftor utgör dock ett ständigt 
hot mot flodkräftorna i kräftskötselområdet, men 
signalkräftorna kan inte av egen kraft komma in i 
området utan det måste ske via att människor flyttar 
signalkräftorna.
  
Risken för spridning av kräftpest till  
skötselområdet
Öresjö är utsatt av mycket mänsklig aktivitet och 
så har det varit så länge det förekommit flodkräftor 
i sjön och Sågån/Risån. Trots detta har sjön aldrig 

varit utsatt för kräftpest. Det är framförallt i norra 
och östra delen av sjön som har stor mänsklig på-
verkan i form av åtskilliga fritidshus. För den breda 
allmänheten är det faktiskt svårt att nå sjön, de 
flesta infarter till sjön utgörs av fritidsområden med 
förbudsskyltar om trafik för obehöriga. Bebyggelsen 
runt sjön bidrar till en generell stor mänsklig akti-
vitet i anslutning till sjön. Detta ökar riskerna med 
spridning av kräftpest och illegala utplanteringar 
med signalkräftor, framförallt i anslutning till fri-
tidshus eller fritidsområden. Men att det bor och up-
pehåller sig mycket folk runt sjön utgör samtidigt en 
resurs i form av att man tillsammans kan hålla uppsikt 
över området samt människor kan utgöra informations-
spridare för att undvika att detta skall ske. Det finns 

Foto: Tomas Jansson, HushållningssällskapetRyrsjön har huvudsakligen riklig strandvegitation med  mjukbottnar.
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Fakta kräftor - Tumregel för be-
dömning av kräftbestånd med 
hjälp av resultatet från ett prov-
fiske. 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



även platser där man kan anta att vatten från andra 
avrinningsområden kan tillföras Öresjö, t ex kom-
munala badplatsen och isättningsplatsen för båtar vid 
Öresjö. Närheten till Trollhättan gör sjön attraktiv att 
besöka. Erfarenheterna visar att riskerna med illegala 
utplanteringar med signalkräftor ökar betydligt i när-
heten eller i direkt anslutning till fritidshus nära sjöar. 
  En annan stor riskfaktor för spridning av kräftpest 
mellan olika vattensystem är via fiskutsättningar. 
Inför en fiskutsättning måste man få garantier från 
fiskodlaren att det inte förekommer pestsporer i 
vattnet som medföljer fiskleveransen som oftast 
omfattar flera m3 vatten. Om inte fiskodlaren kan 
garantera smittfritt vatten bör man överväga att av-
bryta fiskutsättningen. 
  Den största risken med spridning av kräftpest till 
Öresjö är om någon illegalt planterar ut signalkräf-
tor direkt i sjön eller nedströms Öresjö i Sågån, 
Källesjön eller Risån som hyser ett bestånd med 

flodkräftor. Flodkräftor förekommer ned till Jäders-
fors kraftstation, nedströms kraftstation finns inga 
flodkräftor. Mycket troligt har kräftpesten slagit ut 
flodkräftbeståndet och därmed finns en uppenbar 
risk att någon illegalt planterat ut signalkräftor.  

Minkjakt
Minken är ett stort problem. Runt sjön kan man hitta 
rester efter kräftor som minken delvis ätit upp. Min-
ken äter framförallt större kräftor, med tanke på att 
en mink kan fånga mer än 300 kräftor (om tillgång-
en är god till exempel i en kräftodling) under en natt 
är det lätt att förstå att minken utgör ett problem. 
Minkjakt bedrivs av. Fvo har skottpengar (100:-) på 
mink som delas ut på årsstämman. Någon statistik 
över hur många som fälls finns inte. En fiskerättsä-
gare i norra delen av sjön fångar 2-3 minkar per år. 
  
Åtgärder för förebyggandet av en spridning av 
kräftpest till kräftskötselområdet 
Det verktyg som finns till förfogande för att hindra den 
okontrollerade spridningen av signalkräftan och kräft-
pesten, är informationsspridning. Många illegala utplan-
teringar sker i oförtstånd och utan att man är medveten 
om konsekvenserna. Ofta finns inte kunskapen, om vad 
kräftpesten är och hur den sprids samt hur man undvi-
ker att sprida den. Dessutom bör man uppmärksamma 
människor, som vistas utmed vattendragen att det före-
kommer flodkräftor i systemet, för att uppmana till för-
siktighet. Via informationstavlor uppsatta på strategiska 
platser, kan man nå ut till människor för att påminna 
dem om farorna med signalkräftor och kräftpestens 
spridningsvägar. Det är mycket viktigt att informations-
spridningen sker i förebyggande syfte, om smittan kom-
mer till systemet är det mycket svårt att stoppa den. 

Resterna av ”minkkalas” på kräfta.
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De många fritidshusägare som finns i anslutning till Öresjö utgör lämpliga informationsspridare
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Fakta kräftor -
Illegal utplantering av signalkräftor är det största hotet mot flodkräftorna
Det absolut största hotet mot flodkräftan är spridningen av den amerikanska kräftan, signalkräftan (Paci-
fastacus leniusculus). Den är bärare av kräftpestsvampen och därmed sprider signalkräftor kräftpest. Till 
skillnad från signalkräftan är flodkräftan mycket känslig för kräftpest som förorsakar total utslagning av 
flodkräftor i de smittade vattnen. Däremot är inte signalkräftor immuna mot kräftpesten men däremot 
motståndskraftigare jämfört med flodkräftan.  År 1969 gavs tillstånd till utplantering av signalkräftor i 
stora delar av södra Sverige men från och med 1994 får man inte tillstånd för utsättning av signalkräfta i 
nya vatten. Den illegala utplanteringen av signalkräftor är mycket påfallande. Via rykten och inventeringar 
har man fått en tydlig bild hur omfattande utplanteringen är och därmed har man fått en uppfattning om 
hur allvarlig situationen är. I Dalsland har man ca 10 kända lokaler med illegalt utplanterade signalkräftor, 
varav det största sorgebarnet är det stora sjösystemet med Stora Le. I Värmland finns uppskattningsvis 
120 lokaler med illegalt utplanterade signalkräftor, med tyngdpunkten på östra Värmland. För Dalarnas 
del finns ca 50 rapporterade fall till länsstyrelsen. Mörkertalet är förstås stort, framförallt för Dalarna. 
Flertalet av de illegala utsättningarna med signalkräftor befinner sig i avrinningsområden som fortfarande 
hyser flodkräftbestånd och utgör därmed ett mycket stort hot mot dessa. 
Anledningen till varför människor illegalt planterar signalkräftor är oftast:
• Den eviga drömmen om det ultimata kräftfisket (fiskehistorier)
• Det är lätt gjort (kräftor tål transport)
• Mycket överdrivna förväntningar på signalkräftans kapacitet som grundar sig på osanningar och 

myter, te x att signalkräftor är immuna mot kräftpest eller att signalkräftor växer tre gånger så fort 
som flodkräftor.

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 inventering 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 kräftbe-
ståndet 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 frånomgivande landområden
• För att skapa utrymmen under och mellan stenarna,kan man med hjälp av ett järnspett och vadarbyxor lyfta på 

befintliga stenar i strandzonensom ligger delvis nedsjunkna i bottnen
• Risknippen, risvasar mm. som ligger utspriddapå bottnen vilket kräftor kan söka skydd under vid födosök och 

parning
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  Vi vet emellertid, att pesten kan stoppas vid vand-
ringshinder eller i vatten med inga eller mycket få 
kräftor. Då kan vi också, genom att vidta lämpliga 
åtgärder, öka chanserna att få stopp på en eventuell 
pestspridning. Vid ett akut utbrott med kräftpesten 
sprids smittan inte enbart av människor. Även diver-
se djur kan sprida pesten, man bör från fall till fall 
söka avgöra, vilka de största riskerna är och därifrån 
vidta lämpliga åtgärder. I vårt fall finns två definitiva 
vandringshinder i Risån vid Sillered och Jädersfors. 
På dessa platser kan man teoretiskt stoppa en pest-
härd. Man kan med hjälp av dammarna minimera 
vattenflödet och med hjälp av släckt kalk (Ca(OH)2) 
höja pH till 12,5 i läckagevattnet. På detta vis slås 
allt liv ut på en kortare sträcka. Detta ger att pest-
sporerna inte har något liv att ”klättra vidare upp i 
systemet på”. Kräftpesten kräver kräftor som värd-
djur. Det höga pH-värdet skall upprätthållas i 3 dygn 

för att allt liv skall släckas ut. Tillsammans med pH-
höjningen måste en aktiv minkbekämpning göras. 
Döda eller döende kräftor och fisk drar till sig mink. 
Mink kan vid dessa tillfällen ta med sig pestsporer 
i pälsen och springa upp i nästa vatten. Genom att 
sätta ut hönsnät på en strategisk plats nedströms 
dammen och i nätet ha ett par hål där fällor sätts kan 
man effektivt hindra mink från att ta sig förbi.     

Vattenskyddsområdet för Köperödssjöarna (om-
fattar bl.a. Öresjö)
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat 
om vattenskyddsområde för Köperödssjöarnas yt-
vattentäkt i Uddevalla kommun. Skyddsföreskrif-
terna gäller från den 1 januari 2010. Öresjö med 
omgivningar i Trollhättans kommun ingår i detta 
vattenskyddsområde. Vattenkvaliteten i Köperöds-
sjöarna är beroende av vattnet i sjöar och vatten-
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Kraftstationen vid Sillered. Allt vatten i Risån passerar genom kraftstationen utom vid stora vattenflöden. 

Fakta kräftor - Tillväxt
Tillväxten sker genom skalömsningar och tillväxthastigheten bestäms främst av hur många gånger
kräftan hinner byta skal under sommarens tillväxtsäsong. Beroende på väderleksförhållandena sker
kontinuerliga skalbyten hos kräftor av olika storlekar under perioden maj och fram till september.  Ju varmare 
försommaren, desto fler skalbyten hinner kräftorna med under tillväxtsäsongen. Under gynnsamma förhål-
landen kan ynglen första sommaren ömsa skal upp 6-8 gånger och ha en längd av 15-35 mm i slutet av till-
växtsäsongen. 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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drag i hela tillrinningsområdet och påverkas till 
stor del av markanvändningen inom området. Inom 
vattenskyddsområdet gäller skyddsföreskrifter som 
syftar till att reglera verksamheter och åtgärder som 
kan utgöra en risk för vattentäkten. Föreskrifterna 
innebär att verksamheter som kan innebära risk för 
vattenkvaliteten är förbjudna. För mer information 
kring bakgrunden till vattenskyddsområdet och 
övrig allmän information om skyddsföreskrifterna 
hänvisas till Uddevalla kommun eller Länsstyrelsen 
i Västra Götalands län.
 
Miljöövervakning
I Öresjöns utlopp finns en provtagningsstation som 
ingår i miljöövervakningen. Vattenprover tas 6 gång-
er per år som skickas på analys. Provtagningen har 
pågått sedan 1973 och vattnet undersöks med avse-
ende på följande parametrar; syrgas, färg, grumlig-
het, näringsämnen ex fosfor och kväve, temperatur, 
syrgasprofil, konduktivitet, pH, alkalinitet, kalcium, 
magnesium och övriga uppslammande ämnen.

Organisation och förvaltning
Öresjö fvof bildades i slutet av 1980-talet och be-
står av ca 120 fiskerättsägare. Öresjö fvof har utar-
renderat upplåtelsen av fisket i Öresjö till klubben 

”Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg”. Den skrivs 
årligen upp med konsumentindex. Arrendets omfatt-
ning är enligt följande ”Upplåtelsen omfattar sjön 
Öresjö och avser allt fiske utom kräftor. I tillrin-
nande vattendrag begränsas området av strandlinjens 
förlängning. Ändamålet är fiske med handredskap 
och angeldon (högst 10 st per fiskande) samt drag 
efter båt. Det åligger nyttjanderättsinnehavaren att 
åt allmänheten upplåta fisket genom försäljning av 
fiskekort. Barn under 10 år fiskar gratis”  Kräftfisket 
finns inte reglerat i föreningens stadgar. Trots detta 
sker fisket efter kräftor enligt rekommendationer 
från fvof. Det regelverk/rekommendationer som fis-
kerättsägarna följer är att fisket får bedrivas från och 
med 2:a onsdagen i augusti och en månad framöver, 
det är fritt antal redskap samt ett minimått på 10 cm. 

Vattenkemi – Öresjö
De vattenkemiska undersökningar som ingår i mil-
jövervakningen är för perioden 1999-2011och har 
undersökts vid 90 tillfällen på olika djup. pH har 
varierat mellan 6,2 och 7,5 och alkalinitet har ald-
rig understigit 0,1 mekv/l. Kalcium halten upp-
mättes under 2005 till 5 mg/l. Övriga uppmätta 
värden tyder på en välmående och näringsfattig sjö. 
Syrgashalten har också uppmätts vid flera tillfällen 
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Källförteckning
• VISS- VattenInformationsSystem för Sverige
• Muntlig information från fiskerättsägare inom Öresjö fvo, Björn Lindqvist, Mårten Josefsson,  

Håkan Gedelius, Göran Johansson
• Trollhättans Stad, www.trollhattan.se
• Jeanette Wadman, Miljöförvaltningen, Trollhättans Stad
• Sötvattenslaboratoriets nätprovfisken i sjöar år 2006
• Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm, provfiskeresultat för flodkräftor 2006-2011, Patrik Bohman 

och Lennart Edsman
• Bottenfauna i Öresjö 1991 och 2001, Medins Sjö- och Åbiologi AB, 2002
• ttela.se, artikel ”Öresjö kan bli ett badparadis”, publicerad 26 augusti 2011
• Naturvårdsprogram för sjöar och vattendrag, Trollhättans och Lilla Edets kommuner, 1985
• Maria  Fridén, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Vänersborgs kommun

med bra resultat. Vid 4 tillfällen har syrgashalten 
däremot understigit 1 mg/l vid botten (30 m vid 
”djuphålan”). Orsaken till de låga syrgasvärdena är 
oklar. Näringsbelastade sjöar får ofta problem med 
låga syrgashalter vid bottnarna framförallt under 
sensommar och senvinter då mycket organiskt ma-
terial som producerats skall brytas ned, en process 
som kräver mycket syre. 1991 och 2001 analysera-
des bottenfaunan i Öresjö, undersökningarna visade 
på stabila miljöförhållanden. Faunans artsamman-
sättning visar att sjön var måttligt näringsrik och 

att syreförhållandena var goda i sjöns bottenvatten. 
Ett stort antal arter hittades varav flera var ovanliga 
som t ex. nattsländan Goera pilosa, skalbaggen Ou-
limnius troglodytes och snäckan Valvata piscinalis. 
Detta gjorde att naturvärderna med avseende på 
bottenfaunan bedömdes vara mycket höga. Sam-
mantaget utgör Öresjös vattenkemi mycket goda 
förutsättningar för flodkräftor. Analysresultat från 
miljöövervarkningen finns tillgängliga vid berörda 
kommuner.

Foto: Tomas Jansson, HushållningssällskapetÖresjö
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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). 

Bilaga
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. 
              
Hushållningssällskapet i Värmland arbetar med stöd av Länsstyrelserna i Dalarna, 
Västmanland. Värmland och Västra Götaland samt Naturvårdsverket och Fiskeriverket 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 i Värmland, Ventilgatan 5D, 653 45 Karlstad 
Tel. 054-54 56 18, 0708-29 09 23, tomas.jansson@hush.se, www.hush.se/s 
 


