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 Kräftskötselområdet Solviksälven

Inledning
Östra Solsjöns fiskvårdsområdesförening har bildat 
ett kräftskötselområde och arbetet fram en förvalt-
ningsplan för hur fiskrättsägarna ska bevara och 
utveckla sitt bestånd i framtiden. Från början av 
1900-talet finns det uppgifter om att det förekom 
det flodkräftor i Mögsjön, Hakerudstjärn och Öde-
gårdstjärnet. Exakt hur länge flodkräftor förekommit 
i området är okänt. Längs Solviksälven var det en 
folkfest vid kräftpremiären. Kräftfisket minskade i 
början av 2000-talet och upphörde mer eller mindre 
2006. Anledningen till nedgången är oklar. Östra 
Solsjön fvof målsättning  med kräftskötselområdet 
är att förvalta beståndet med flodkräfta och återskapa 
den förr så uppskattade kräftpremiären.
  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 
Västra Götalands län, framförallt i Dalsland, finns ca 
20 % av Sveriges flodkräftbestånd. I dagsläget utgör 
det absolut största hotet mot kvarvarande bestånd av 
kräftpest som sprids huvudsakligen genom illegala 
utsättningar av signalkräftor, som i princip alltid är 

bärare av kräftpest. Som en följd av den kraftiga till-
bakagången är flodkräftan klassad som Akut Hotad 
(CR) sedan 2010 i den nationella rödlistan för ho-
tade djurarter. Flodkräftans nedgångar har även or-
sakats av försurning, föroreningar, vattenregleringar, 
övergödning, utdikning av skog- och jordbruksmar-
ker 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. Denna skötselplan är ett arbetssätt för att säkra 
flodkräftan i Östra Solsjöns fvo för framtiden.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Stina vore det inte roligt att plantera de 
här signalkräftorna vid vår brygga?

Men morfar, signalkräftor! 
Jag trodde det var 
flodkräftor. Nu sprider vi ju 
kräftpest till sjön!
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Vad är ett kräftskötselområde med tillhörande förvaltningsplan?
Att bilda ett kräftskötselområde med tillhörande för-
valtningsplan är ett arbetssätt för att fiskerättsägare 
och fvof aktivt arbetar med att bevara och utveckla 
sitt eget flodkräftbestånd. Allt bygger på frivillighet 
och man förpliktigar inget, däremot markerar man 
en stark vilja med att bevara och utveckla flodkräf-
torna. Kräftskötselområdet är ett specifikt utpekat 
område där flodkräftor förekommer och har mycket 
goda förutsättningar för ett framtida kräftfiske. En 

förvaltningsplan är ett nödvändigt verktyg för att fis-
kerättsägare och fvof ska kunna sköta och utveckla 
sina kräftvatten på ett biologiskt och professionellt 
sätt. Planen främjar ett aktivt och lokalt anpassat 
kräftfiskevård- och utvecklingsarbete som leder till 
att framtida insatser i fiskevårdsområdet blir kost-
nadseffektiva, fiskeribiologiskt riktiga och ger ett 
större utbyte. 

Fakta - Varför flyttar människor signalkräftor mellan olika vattensystem? 
Det finns en uppsjö olika myter som grundades redan under 1970- 80-talet om båda flod- och signalkräf-
tor. Myterna ligger till grund till varför människor flyttar signalkräftor mellan olika vatten.   
 
Några felaktiga myter är att: 
•  signalkräftor växer dubbelt så fort som flodkräfta 
•  signalkräftan är immun mot kräftpest  
•  planterar man ut signalkräfta lyckas man alltid och kan börja fiska redan efter 2-3 år   
Läs om de felaktiga myterna på www.krafta.nu 

Anledningen till varför människor illegalt planterar ut signalkräftor är att: 
•  man tror på att de ska ge det ultimata kräftfisket (fiskehistorier) 
•  det är lätt gjort (kräftor tål transport) 
•  mycket överdrivna förväntningar på signalkräftans kapacitet. 

I vissa fall gör sprider människor signalkräftor i oförstånd. Med informativa insatser kan man förhindra 
att detta sker, information är det viktigaste verktyget. En viktig målgrupp är sommarstugeägare som vill 
skapa sig ett eget kräftvatten vid sin båtplats eller brygga. 

 Kräftskötselområdet Solviksälven

Foto: Länsstyrelsen i Värmland
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Denna förvaltningsplan ni håller i handen är unik 
och speciellt framtagen för Östra Solsjöns fvof som 
utgör kräftskötselområdet, se karta 1. Området är 
beläget i Laxarby, i Bengtsfors kommun.  Solvik-
sälven avvattnar de tre större sjöarna Östra Solsjön, 
Mögsjön och Storrån i den nordöstligaste delen 
av Bengtsfors kommun. Älven avrinner mot norr 
och mynnar i den sydligaste viken av Östra Silen. 

Avrinningsområdet domineras av barrskogsmarker 
med inslag av löv samt en del myrområden. I de 
nedre delarna finns även ett litet område med jord-
bruksmark. Området omfattar 20,4 km². 
  I samband med framtagandet av planen har inter-
vjuer/dialog förts med ordföranden i Jarl Eliasson. 
Övrig information som ligger till grund för förvalt-
ningsplanen presenteras i källförteckningen. 
  

Kräftskötselområdet Solviksälven

 Kräftskötselområdet Solviksälven
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I början av 1900-talet fanns inte flodkräftor i Östra 
Solsjön, enligt uppgifter i boken ”E. Holmgrens 
sökningar af fiskevatten å Dalsland” 1901 – 1904. 
Däremot förekom flodkräftor i Hakerudstjärn, Öde-
gårdstjärn och Mögsjön. Solviskälven eller Storrån 
benämns inte i boken. Hur länge flodkräftor har fun-
nits i området är okänt. Högst troligt fanns det flod-
kräftor även i Solviksälven för mer än 100 år sedan. 
Vad gäller Storrån finns inge uppgifter om det har 
eller om det förekommer flodkräftor. Området har 
aldrig drabbats av kräftpest vilket betyder att bestån-
det är viktigt i avseende att det är ett genetiskt och 
genuint ”Dalsländskt” bestånd. Vid varje pestutbrott 
som sker försvinner dessa genetiskt viktiga bestånd 
för alltid. Det genetiska beståndet har dock blivit 
utblandet via en stödutplantering som genomfördes 
1992 – 1993. 500 st resp. 1000 st yngel planterades 
ut vid Solvik, där bäcken från Ödegårdstjärn och 
Mögsjön rinner ihop och bildar Solviksälven. Ut-
planteringen skedde med s.k. stadie IV yngel (ca 
15 mm). 
  Längs Solviksälvens stränder var det en folkfest 
vid kräftpremiären. Det fanns fem fiskerättsägare 
vid Solvik som alla fiskade kräftor. Många gäster 
anlända lagom till premiärkvällen. Varje fiskrättsä-
gare fiskade med ca 10 mjärdar, således användas 
ca 50 mjärdar i trakterna runt Solvik. De fem fiske-

rättsägarna kunde var och en relativt enkelt fånga 
4 – 5 tjog, under premiärkvällen vilket gav ca 500 
flodkräftor kring Solvik. I de nedre delarna av Sol-
viksälven fiskade man dock inte, möjligen bedrevs 
ett sporadiskt fiske. Folkfesten varade fram till bör-
jan av 2000-talet, intresset för kräftfisket minskade 
i takt med att beståndet minskade, till slut upphörde 
fisket. Hur kraftig nedgången var är oklar eftersom 
kräftfisket avtog i takt med beståndminskningen. 
  Enligt äldre skrifter fanns inte flodkräftor i början 
av 1900-talet eller 1938 (uppgifter från F.d Fiskeri-
verkets sjöarkiv) i Östra Solsjön. Sedan 1980-talet 
sker det ett fiske efter flodkräftor, som oftast även 
är storvuxna. Hur länge de förekommit i sjön är 
oklart, troligen har det funnits i sjön men i blygsam 
omfattning.
  I Mögsjön har det aldrig bedrivits ett kräftfiske. Det 
fiske som bedrevs var i utloppsbäcken. Flodkräftor 
har funnits under lång tid men tydligen inte i till-
räckligt stor omfattning för att det varit lönt att fiska 
i sjön. Flodkräftorma verkade ha försvunnit under 
1970-talet då pH 5,4 uppmättes i Mögsjön vilket 
är entydlig indikation på att försurningen drabbade 
sjön.  
  För Hakerudstjärn finns  det uppgifter om att det 
förekom flodkräftor i början av 1900-talet. Om de 
finns kvar är oklart. 

Flodkräftans historiska utveckling inom Östra Solsjöns fvo

Särskilt skyddsvärda arter knutna till avrinningsområdets vattenmiljö
 Kräftskötselområdet Solviksälven



7

Fo
to

: 
To

m
as

 J
an

ss
on

, 
H

us
hå

lln
in

gs
sä

lls
ka

pe
t

Historisk beskrivning av sjöarna
I boken beskrivs sjöarna/tjärnen i kräftskötselområ-
det enligt bl.a. följande:
Hakerudstjärn:”Stränder: Skogsbeväxta, delvis 
odlade, i vester bergiga och höga; eljest sandiga el-
ler tämligen klart. Fiskarter: Abborre, gädda, mört, 
id, ål, kräftor. Endast obetydligt f ål har fångats. 
Strandvegetation: Al, en, ljung; bottenvegetation rik: 
Sjösäf, vas, starr, vatteklöfver, topplösa, vattenblöra, 
gul och hvit näckros. Tjärnet är sänkt 1,2 meter”. 

Ödegårdstjärn: ”Stränder: mestadels låga, sanka; 
i vester bergiga, höga; de förra delvis odlade. Bot-
ten: gyttja och dy. Vatten: ljust, grumligt; klarskifvan 
synlig 1,75 m. Fiskarter: Abborre, gädda, mört, 
braxen, löja, ål, kräftor. Strandvegetationen: Starr- 
och gräsarter, hvitmosseväxter; bottenvegetation 
särdeles rik: sjösäf, vass, dyfräken, gäddnate, vat-
tenslinga, gul och hvit näckros. Kring en i tjärnet 
utsatt vase var Vattenslinga ymnig”.

Östra Solsjön: ”Stränder: beväxta med blandskog 
och fläckvis odlade; bergiga, steniga eller san-
diga, vanligen höga. Botten: sand och sten eller 
dy; i ett par vikarlanggrund, eljest tämligen brant, 
på vissa ställen tvärbrant stupande. Vatten: ljust, 
klart; klarskifvan synlig på 10,25 m med grönaktig 
färg. Fiskarter: Abborre, stensimpa, gädda, mört, 
alkufva, silöja, nors. Fisken fet och särskild ab-

borre talrik. Nors endast några få gånger fångad. 
Strandvegetation: al, en, ljung och på ett par ställen 
hvitmosseväxter; bottenvegetationen: täta mattor af 
notblomster och braxengräns på ända till 6 m djup; 
vass, särdeles i ett par långgrunda vikar rikligt. 
Iglar talrika.” 

Mögsjön: ”Stränder mästadels skogbeväxta, i syd-
vest odlade; i norr sanka; bergiga, steniga, leriga 
eller dyiga: de omgifvande bergendelvisrätt höga. 
Botten: lera och dy. Vatten: något mört; klarskifvan 
synlig 3,5 m. Fiskarter: Abborre, gädda, mört, id, 
ål, kräftor. Strandvegetationen: Al, en, ljung, hvit-
mosseväxter, nålsäf, ryltång, krypande ältranunkel; 
bottenvegetation: Starr, vass, gädd- och borstnate, 
notblomster, vattenslinga, lektåg, dyfräken, braxen-
gräs, gul och hvit näckros. Ett i norra delen af sjön 
beläget grund ( 1 m under vattenytan)tätt bevuxet 
med vattenslinga och notblomster,

I F.d Fiskeriverkets sjöarkiv beskrivs Östra Sol-
sjön och Mögsjön kortfattat 1938, enligt följande: 
Östra Solsjön pH 6,2, siktdjup 9,0 m, förekommande 
fiskarter; siklöja, gädda, abborre, gädda, nors och 
mör. Mögsjön: pH 6,5, siktdjup 3,4 m, förekom-
mande fiskarter gädda, abborre, brax, mört, benlöja, 
id, ål och flodkräfta. Flodkräfta nämns fortfarande 
inte 1938 i Östra Solsjön. 

 Kräftskötselområdet Solviksälven
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Numera finns flodkräftor i Solviksälven, Ödegårds-
tjärn och Östra Solsjön. Troligen finns flodkräftor i 
Mögsjön och i bäcken mellan Östra Solsjön. Om det 
förekommer i Hakerudstjärn och Storrån är oklart. 
Det är också oklart om det någonsin förekommit i 
Storrån. Solviksälven har ett mycket bra bestånd, 
möjligen ett av de bättre i Dalsland. Det är dock ett 
relativt småvuxet bestånd. Vid elfisken uppmättes 
2016 täthetera 86,8 och 83,5 flodkräftor/100 m2 vid 
två olika lokaler.  Det kan jämföras med medeltät-
heterna registrerade i elfiskedatabasen (SERS) vid 

SLU, för vattendragen i Bengtfors, Dals-Eds och 
Åmåls kommun  som varierar mellan 29,1 – 52,0 
flodkräftor/100 m2.
  Man anser att det finns ett relativt bra bestånd med 
flodkräftor i Östra Solsjön, sedan 1980-talet bedrivs 
ett visst kräftfiske på framförallt storvuxna kräftor. 
Att det finns en dominans av stora kräftor kan bero 
på att det är ett lågt fisketryck. Om och i vilken 
omfattning flodkräftor förekommer i Mögsjön idag, 
är oklart.

Östra Solsjön
Östra Solsjön och Mögsjön är oligotrofa skogssjöar 
med glesa vassar och kortskottsväxter. Östra Solsjön 
har en relativt artrik fiskfauna med abborre, elritsa, 
gers, brax, gädda, mört, nors, siklöja och stensimpa.        
På senare år har inplanterad röding börjat reproducera 
sig och nu fångas röding som kläckts i sjön. Rödingen 
är mycket röd i köttet vilket indikerar på att en del av 
födan utgörs av kräftdjur. Exemplar på upp till 4 kg 
som är födda i sjön, har fångats. Sjön har ett största 
djup om 30 m. Stranden är oftast kort och brant slut-
tande och beståenda av block och hällar som fortsätter 
ner i vattnet vilket inte utgör optimala kräftbottnar. 
Omgivningarna omges mestadels av hällmarktall-
skog. Kräftdjuret och glacialrelikten Limnocalanus 
macrurus förekommer i Östra Solsjön. Vad som inte 
är klarlagt är om ishavsrelikterna Mysis relicta, Pal-
lacea quadrispinosa och Pontoporeia affinis förekom-
mer i Östra Solsjön.

Mögsjön
Mögsjöns fauna är mer fattig med de sex arterna 
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Nulägesbeskrivning av flodkräftbestånden 

Nutida beskrivning av Östra Solsjön, Mögsjön och Solviksälven 2017

abborre, benlöja, braxen, mört, gädda och ål, det är 
tveksamt om ålen fortfarande förekommer. 

Solviksälven
Solviksälven hyser ett mycket starkt flodkräftbe-
stånd, möjligen ett av det bättre i Västra Götalands 
län och t.o.m. i Sverige. Flodkräftor finns längs hela 
Solviksälven ända ned till mynningen i Östra Silen. 
Om det förekommer flodkräftor i mynningsområdet 
i Östra Silen är oklart. Beståndet kan bli bättre med 
aktiva biotopvårdsåtgärder dvs. skapa fler miljöer för 
flodkräftor.
  Sträckan från mynningen upp till vägbron, ca 700 
m, är mestadels strömmande och meandrande. Bot-
tenstrukturen domineras av grus och sand med inslag 
av lera. Det förekommer mycket död ved efter bä-
verns framfart. Det finns nya och rester efter gamla 
bäverdammar. Näckrosor förekommer på de djupare 
partierna. Avsaknad av block men på några platser 
bryts det av med stenpartier där vattenhastigheten 
ökar något. Kantzonen domineras av al där rötterna 

 Kräftskötselområdet Solviksälven
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utgör mycket bra biotoper för kräftor. Kransalgen 
Nitella sp. förekommer i lokalen.
  Uppströms vägbron ändrar Solviksälven karaktär. 
Den blir rakare och forsande på en sträcka av ca 
600 m. Det råder brist på djupare partier i denna 
sträcka. Kantzonen domineras av gran som troligen 
var kraftigt avverkad under 1980-talet. På mitten av 
sträckan finns resterna efter en mindre kraftstation. 
Resterna utgör ett partiellt vandringshinder för öring 
vid lågvatten och kan utgöra ett effektivt hinder för 

 Kräftskötselområdet Solviksälven

en ev. spridning av kräftpest. Sträckan besitter goda 
förutsättningar som reproduktionslokal för Östra Si-
lens sjövandrande öringsbestånd. Den övre delen 
vid Solvik, har varit utsatt för omfattande rätningar. 
Solviksälven övergår till strömmande och djupare 
partier med inslag av lerbotten samt frodig undervat-
tenvegetation. Fortfarande utgör botten mestadel av 
sten med inslag av sand. Kantzonen är till stor del 
avverkad, sly börjar växa upp. 
  

Solviksälven nära mynningen i Östra Silen. Bilden till höger är från mynningsområdet. Trots extremt lågt vatten 
i båda Östra Silen och i Solviksälven i oktober 2016 finns inget vandringshinder. Öring har fri passage upp i 
Solviksälven likaså kan kräftpesten spridas uppströms vid ett utbrott från Östra Silen.  

En del av den ”rätade” sträckan av Solviksälven i närheten av Solvik. Rikligt med undervattensvegetation med inslag 
av lerbottnar och sten/block ger bra miljöer för flodkräftor. Med biotopvårdsåtgärder som att tillföra mer sten/block 
samt död ved kan mängden flodkräftor öka betydligt t.o.m. fördubblas. 
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 Kräftskötselområdet Solviksälven

Utloppet ur Ödegårdstjärnet och nedströms är likartat 
med strömmande och relativt grunt till mynningen i 
Solviksälven, ca 400 m nedströms Ödegårdstjärnet. 
Vattnet är mycket klart. Bottnen har stort sandinslag 
med död ved och ris/kvistar efter bäverns framfart. På 
vissa platser är det dybotten. Det är brist på gömslen 
och skydd, minken kan enkelt beta ned beståndet. Det 
är brist på sten/block längs stränderna, ev. biotopvård 

är att tillförda stora mängder med död ved (framförallt 
grova stockar). Nitella sp. finns i lokalen.
  Bäcken från Mögsjön liknar Ödegårdsbäcken. Bot-
ten har stort inslag av sand och på vissa platser lerbot-
ten. Det finns utlagda tegelpannor men det råder brist 
på sten och block i sträckan. Vid vägen finns ett na-
turligt vandringshinder med ett fall över en ca 2-3 m 
lång stenhäll. Går att öka tätheterna med biotopvård.

Början på den ca 600 m forsande sträckan i Solviksälven, före och efter att biotopvårdande åtgärder genomförts. 
Notera att strömhastigheten minskat och vattendraget är något bredare. Efter åtgärderna finns det plats för betydligt 
fler flodkräftor. Ett riktmärke kan var ”en sten ger gömsle för ytterligare en flodkräfta”. 

Vänstra bilden visar bäcken från Ödegårdstjärn och den högra bäcken från Mögsjön, strax innan de sammanstrålar 
och bildar Solviksälven. Sand och död ved dominerar bottnen i båda bäckarna. Biotopvård kan dubbla tätheterna

Nitella sp. finns i lokalen.
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Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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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

Provfiske i Solviksälven 1988
Som ett led i att undersöka om området var påver-
kat av försurningen genomförde dåvarande Fis-
keristyrelsen vid utredningskontoret i Jönköping 
1988 ett provfiske i Solviksälven. Totalt användes 
85 mjärdar som fördelades i tre områden, se kar-
tan intill. På sträckan mellan Hakerudstjärn och 
Ödegårdstjärn genomfördes inget provfiske då 
Fiskeristyrelsen fått information om att bäcken 
går torr vid torra somrar. Totalt fångades 108 
flodkräftor. Beståndet ansågs ”tätt” på de bättre 
lokalerna men på en sträcka mellan Mögsjön och 
vägen (vid Solvik), fångades endast två kräftor. 
Detta förklarades av att vattenfallet alldeles ned-
ströms vägen har hindrat kräftorna att sprida sig 
uppströms när vattenkvalitén förbättrades efter 
kalkningen i Mögsjön. Resultat blev 1,27 kräftor/
mjärde och natt vilket kan betraktas som ett svagt 
till medelst bestånd, se faktaruta intill, men att det 
lokalt ansågs vara ett bra bestånd 1988. 

Elfiske efter kräftor i Solviksälven 2016
Som ett led i att följa upp de biotopvårdsåtgärder 
som genomfördes i ett biotopvårdsprojekt 2016 ge-
nomfördes två elfisken (uppströms och nedströms 
kraftverksruinen) för att följa beståndsutvecklingen 
av flodkräftorna. Elfiskena genomfördes 2016-08-
11, före biotopvårdsåtgärderna påbörjades se figur 
1 och 2. Elfisken planeras upprepas  under 2017.  
Nedströms dammruinen, se figur 1 fångades totalt 
99 flodkräftor i en 55 m lång sträcka i storleksin-
tervallet 12 mm – 100 mm. Tätheterna uppgick till 

 Kräftskötselområdet Solviksälven

86,8 flodkräftor/100 m2. Elfiskelokalen ”uppströms 
dammruin” var 35 m lång, totalt fångades 34 flod-
kräftor i längdintervallet 14 mm – 94 mm, se figur 
2. Tätheterna uppgick till 83,5 flodkräftor/100 m2.
  Tätheterna antal/100 m2 i Solviksälven är höga. 
Det kan jämföras med medeltätheterna registrerade 
i elfiskedatabasen (SERS) vid SLU, för vattendragen 
i Bengtfors, Dals-Eds och Åmåls kommun varierar 
mellan 29,1 – 52,0 flodkräftor/100 m2.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet



Figur 1. 2016 års elfiskeresultat och längdfördelning av antalet fångade flodkräftor nedströms 
dammruinen i Solviksälven.

Figur 2. 2016 års elfiskeresultat och längdfördelning av antalet fångade flodkräftor uppströms 
dammruinen i Solviksälven.
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Karta 1. Karta över Kräftskötselområde Östrs Solsjön-Solviksälven som utgörs av Östra Solsjöns fvof.
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Östra Solsjöns fvof bildades 1991och består av 25 
- 30 fiskrättsägare. Fvof förvaltar i föreningsform 
fiskerätten. Fiskerättsägarna äger rätt till att sätta upp 
regler, med undantag för kräftfisket, för hur fisket 
skall bedrivas och förvaltas inom fvof. När det gäl-

ler kräftfisket är det endast de med fiskerätt som får 
fiska kräftor inom det hemman som fiskrätten gäller. 
Det finns inga regler eller rekommendationer över 
hur kräftfisket skall bedrivas utan det är upp till fis-
kerättsägarna själva att avgöra hur och när kräftfisket 
bedrivs. 
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• Vara ett historiskt dokument över flodkräftbeståndets utveckling och dess förvaltning
• Underlätta kontakt med myndigheter vid tillståndsansökningar (ex. utplanteringar, biotopvård eller 

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

Exempel på konkreta användningsområden av förvaltningsplanen är att: 

Målsättning för ”Kräftskötselområdet Solviksälven” 
• Hindra illegala utplanteringar av signalkräftor till området
• Hindra spridning av kräftpest 
• Informationsspridning till besökare, sommarstugeägare, badgäster, fiskare mm. med hjälp av skyltar 

och broschyrer skall upplysa dem om flod/signalkräftor och riskerna med spridning av kräftpest till 
Östra Solsjön fvo. Informationsspridningen skall ske vid platser där människor kommer i kontakt med 
vattensystemet.  

• Ha en stabil och tillfredsställande vattenkvalité 
• Återskapa den förr så uppskattade kräftfiskepremiären.
• Tillsammans med Länsstyrelsen bilda ett skyddsområde för flodkräfta av ”Kräftskötselområdet  

Solviksälven”
• Säkerställa att det finns goda biotoper för flodkräftor i sammanbindande vattendrag.
• Att det ska bedrivas ett uppskattat återkommande kräftfiske.

 Kräftskötselområdet Solviksälven

Östra Solsjöns fiskevårdsområdesförening (fvof)
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Närmast kända signalkräftbestånd
Enligt Jarl Eliasson, Ordförande i Östra Silen Fvof, 
finns det endast en känd lokal i Östra Silen där man 
vet att det förekommer signalkräftor som också är 
det närmsta kända lokalen. En signalkräfta upptäck-
tes 2012 vid Hökenäs, se karta 2, Vid ett provfiske 
2015 fick man 7 signalkräftor vid Hökenäs. Några 

Fakta - 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 Solviksälven

Karta 2. Röd stjärna markerar förekomst av signalkräftor i Östra Silen vid Hökenäs. 
Solviksälven mynning i Östra Silen är markerad med blå stjärna. Avståndet mellan Hökenäs 
och Solviksälven strandvägen är ca 15 km.

större provfisken har inte genomförts därmed vet 
man inte med säkerhet om de endast förekommer 
lokalt eller om de sprider sig inom närområdet. Av-
ståndet mellan Hökenäs och Solviksälvens mynning 
i Östra Silen är ca 15 km. 
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Solviksälven har möjligen två vattenfall, se karta 
3som kan utgöra ett hinder för spridning av ett pest-
utbrott. Det första är beläget ca 800 m från utloppet 
i Östra Silen. Fallet utgörs av rester efter den gamla 
kraftstationen. Vid lågt vattenstånd utgör fallet ett 
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 Kräftskötselområdet Solviksälven

vandringshinder för fisk. Det andra fallet är beläget 
vid ”tvättstugan” i Solvik. Kräftor kan vid båda 
fallen ta sig förbi ”om de vill”. Det är svårt att de-
finiera ett vandringshinder för kräftor eftersom de 
kan gå upp på land kortare sträckor.

Karta 3. Två vattenfall där kräftpest kan stoppas av sig självt vid ett utbrotts som sprids uppströms från t ex Östra Silen. 

Vandringshinder för att stoppa ett tänkbart pestutbrott

Den vänstra bilden är från resterna efter kraftstationen som är det nedre vandringshindret, ca 800 m från mynningen 
i Östra Silen. Den högra bilden är det övre vandringshindret i bäcken från Mögsjön, vid Solvik.
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Signalkräftor kring området vid Hökenäs kan teore-
tiskt, av egen kraft sprida sig i Östra Silen och där-
med nå Solviksälvens mynning. Men, detta tar lång 
tid. Om signalkräftorna vid Hökenäs sprider sig ca 
300 m (längs strandlinjen) per år dröjer det ca 40 år 
innan de når Solviksälven. När de väl kommer i kon-
takt med flodkräftor kommer ett pestutbrott ske. Det 
är mycket möjligt att signalkräftorna inte etablerar 
sig i Östra Silen, och därmed inte kommer att hota 
Solviksälven. Den största risken för hur kräftpesten 
sprids till Solviksälven är av att personer flyttar 
signalkräftorna inom Östra Silen eller att det sker 
nya illegala utplanteringar med signalkräftor. Det 
råder liten mänsklig aktivitet runt Östra Solsjöns fvo 
och därmed liten risk att någon illegalt planterar ut 

signalkräftor. Dock finns alltid en hotbild som man 
inte kan bortse ifrån. Senaste fiskutplanteringen i fvo 
skedde i slutet av 1990-talet då röding planterades ut 
i Östra Solsjön vid två tillfällen.
  Som framgår av den schematiska figuren utgör 
fiskutsättningar och hantering av betesfisk en större 
hotbild för spridning av kräftpest jämfört med red-
skap och fiskutrustning. Om det blir aktuellt med 
en fiskutsättning i framtiden måste man få garantier 
från den levererande fiskodlaren att det inte före-
kommer pestsporer i det vatten som medföljer fiskle-
veransen. Oftast kommer fiskarna i kar med flera m3 
vatten. Om inte fiskodlaren kan garantera smittfritt 
vatten skall man avstå fiskutsättningen.

Risken för spridning av kräftpest till kräftskötselområdet 

 Kräftskötselområdet Solviksälven

Figur 1. En schematisk bild som beskriver hotbilden med att sprida kräftpest till 
Kräftskötselområdet Solviksälven. 

Fakta - Signalkräftor bär på kräftpest
Det hot som kräftpesten utgör mot flodkräftor hänger samman med förekomsten av den introducerade 
signalkräftan. Den främsta anledningen är att kräftpestsvampen förekommer som en parasit hos i stort sett 
alla signalkräftpopulationer. Genom att signalkräftan under lång tid har samexisterat med kräftpestsvam-
pen 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 
försöker tränga genom skalet sker en motreaktion. Signalkräftans immunförsvar har möjlighet att mela-
nisera (kapsla in) svampens hyfer i skalet, vilket förhindrar svampen från 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, dålig vattenkemi eller till följd av andra parasiter. En signalkräfta som bär 
på kräftpesten, kan utveckla 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 signalkräftor i ett vatten innebär därför att 
pestsvampen blir permanent förekommande i det aktuella vattnet.
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Spridning av ett akut pestutbrott i ett vattendrag kan 
stoppas vid ett vandringshinder eller i sträckor med 
inga eller mycket få kräftor. I Solviksälven finns ett 
bra bestånd med flodkräftor från mynningen i Östra 
Silen och uppströms. Detta innebär att en ev. smitta 
som bryter ut i mynningsområdet hastigt sprids 
uppströms. Smittan kan stoppas av sig själv vid de 
två vattenfallen. Det är mycket svårt att bekämpa 

Signalkräfta med svarta melaninfläckar troligen orsakat av kräftpest.
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 Kräftskötselområdet Solviksälven

Fakta - 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.

Åtgärder vid ett pestutbrott i Solviksälven
ett pestutbrott i Solviksälven eftersom det inte finns 
en regleringsdamm där man kan strypa vattenflö-
det. Därmed kan man inte använda metoden med 
att skapa en kräftfri zon med hjälp av släckt kalk, 
Ca(OH)2. Förebyggande åtgärder med information 
är mycket viktigt för att till varje pris förhindra att 
spridning av pest sker till området. 
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Försurningen hann aldrig orsaka några större ska-
dor inom åtgärdsområdet. Mögsjön uppvisade det 
suraste vattnet under 1970-talet med pH-värden ner 
till 5,4 (1975-09-04). Ett fåtal prover finns från Östra 
Solsjön, inget av dem under pH 6 (1978-04-20, pH 
6,1; alk 0,03). Ännu bättre förefaller situationen ha 
varit i Storrån. Här låg pH mellan 6 och 6,5 med en 
alkalinitet på över 0,10 mekv/l (1). Några biologiska 
försurningsskador har aldrig rapporterats. 
  De första kalkningsåtgärderna genomfördes 1981, 
då 297 ton kalkstensmjöl spreds i Östra Solsjön. 
Någon egentlig uppföljning av denna insats gjordes 
aldrig. Ett enstaka vattenprov från 1985 visar en 
alkalinitet på 0,20 mekv/l vilket kan förklaras med 
att sjön har en mycket lång omsättningstid (9 år). 
1990 genomfördes nästa kalkning, med mindre än 
halva dosen. 1991 samordnades kalkningen med 
Silensjöarnas tillrinningar, kalkstensmjöl spreds i 

Östra Solsjön och Storrån, i det senare fallet för 
att få nedströmseffekter i Solviksälven. Därefter 
skedde kalkning återkommande i båda sjöarna. Östra 
Solsjön kalkades 1990, 1991, 1995 och 1999 med 
100 – 130 ton kalk. Storrån kalkades med 35 ton 
vartannat år från 1999 till 2005. 2003 pekande 
samtliga provtagningspunkter på att systemet var 
överkalkat. Som en första åtgärd inställdes därför 
kalkningarna av Östra Solsjön under 2003, samti-
digt som en ny provtagningsstation inrättades vid 
Mögsjöns utlopp för att utvärdera kalkeffekten. 2005 
indikerade samtliga kemidata från åtgärdsområdets 
vattenprovtagning att systemet fortfarande var kraf-
tigt överkalkat varför samtliga kalkningar upphörde 
från 2005. 2010 bedöms samtliga målområden som 
oförsurade. Det innebär att hela åtgärdsområdet för 
kalkning är avslutat.

Kalkningsverksamheten inom Östra Solsjöns fvo

Vattenkemi 
Effektuppföljningen av kalkningsverksamheten 
med vattenkemiska undersökningar har genom-
förts vid utloppen ur Östra Solsjön, Mögsjön och 
Storrån samt i Solviksälven, vid vägbron. Sam-
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mantaget visar de vattenkemiska förutsättningarna 
som mycket goda för flodkräftor i samtliga vatten, 
se fig. 3 - 6.

Figur 3. Storråns vattenkemiska utveckling sedan 1992. pH har inte understigit 6,0 under mätperioden. Sedan 
2007 – 2008 har pH och alkalinitetstabiliserats. 

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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Figur 4. Östra Solsjöns vattenkemiska utveckling sedan 1985. Första kalkningen 
skedde 1981. pH har aldrig understigit 6,0 sedan mätperioden startades utan ligger 
stabil mellan 6.5 – 7.0.  

Figur 5. Mögsjöns vattenkemiska utveckling sedan 1973. 1981 kalkades 
uppströmsliggande Östra Solsjön första gången viket kan avläsas i digrammet 
med en uppgång av pH och alkalinitet. Under 1970-talet var Mögsjön påverkad av 
försurningen med pH under 6,0. Sedan 1983 har pH inte understigit 6,0 vid något av 
mättillfällena. 1938 uppmättes pH 6,5 i Mögsjön, obs, det redovisas inte i diagrammet. 

Figur 6. Solviksälven vattenkemiska utveckling under perioden 1992 – 2016. 
Solviksälven har en mycket stabil vattenkemi. 
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Genomförd biotopvård 
Längs hela Solviksälven finns sträckor med låga 
tätheter med flodkräftor beroende på att det finns 
begränsad tillgång till skydd och gömslen. Biotop-
vårdsåtgärder genomfördes under 2016 av Tomas 
Jansson, Hushållningssällskapet i Värmland, på en 
sträcka från ca 75 m nedströms vägtrumman och ca 
600 m uppströms. Vissa utvalda platser mellan väg-
trumman och mynningen i Östra Silen (där det finns 
stenbottnar) åtgärdades också. Syftet var att skapa 
bättre biotoper för både flodkräftor och öring. Med 

 Kräftskötselområdet Solviksälven

Fakta - 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. Vid pH-
värden mellan 5,6 och 5,8 har fysiologiska störningar noterats på rom och yngel med ökad dödlighet 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 gäller 
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.

Biotopvårdad sträckan nedströms ruinen efter kraftstationen.

handkraft och järnspett forslades sten och block ut 
i älven samt på vissa platser luckrades ”stenpälsen” 
upp för att skapa lekbottnar för öring. Bedömningen 
är att beståndet med flodkräftor på vissa sträckor kan 
fördubblas med biotopvårdsåtgärder. Projektet finan-
sierades av Vattenfalls miljöfond genom försäljning 
av el märkt med Bra Miljöval. Syftet var att etablera 
ett sjövandrande öringbestånd samt öka tätheterna 
med flodkräftor med biotopvård och utplantering av 
300 öringungar från Suledsälven

Minkjakt 
Minkjakt bedrivs kontinuerlig och effektivt med 
slagfällor

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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Åtgärdsplan för vidareutveckling av  
flodkräftbestånden
Under arbetet med framtagande av förvaltnings-
planen för Kräftskötselområdet Solviksälven har 
Östra Solsjöns fvof tillsammans med Hushållnings-
sällskapet i Värmland kommit fram till ett antal 
åtgärdsförslag. Vissa av åtgärderna i åtgärdsplanen 
kan genomföras på kort sikt medan andra kan ses 
som mer långsiktiga målsättningar. Syftet är att 
bevara och utveckla fiskbara bestånd i framtiden. 
Förvaltningsplanen är ett ”levande dokument” vilket 
betyder att nya idéer ska läggas till kontinuerligt och 
de åtgärder som genomförs ska redovisas och följas 
upp enkelt och punktvis enligt bilaga 1. Följande åt-
gärdsförlag ligger till grund för perioden 2017-2022:

1.”Kräftskötselområdet Solviksälven” ska     
   utgöra en punkt i dagordningen vid varje   
   årsmöte
För att sprida information och aktivera hela fiskevårds-
föreningen om frågor som berör flodkräftan, krävs att 
man ”håller frågan levande”. Vid varje årsmöte för 
Östra Solsjöns fvof skall ”Kräftskötselområdet Solvik-
sälven” utgöra en punkt i dagordningen. Styrelsen ska 
vid årsmötet summera genomförda åtgärder det gångna 
året och en utvärdering av dessa. Samt prioritera de åt-

gärder för det kommande årets arbete med flodkräftor. 
Enkel sammanställning och planering kan genomföras 
enligt bilaga 1.

2. Utse en kräftansvarig inom  
    kräftskötselområdet. 
Personen sköter kontakter med myndigheter och 
mellan fiskerättsägare/ortsbor mm om frågor som 
berör kräftor samt sammanställer och dokumenterar 
det årliga kräftfisket och om det genomförs prov-
fisken. 

3. Informationsspridning om flodkräftor   
    och kräftpest 
• Det bästa sättet att förhindra den okontrollerade 

spridningen av signalkräftor och kräftpesten är 
genom informationsspridning. Många illegala 
utplanteringar med signalkräftor sker i oförstånd 
och utan att man är medveten om konsekvenser-
na. Ofta finns inte kunskapen om vad kräftpesten 
är och hur den sprids. Att göra tillfälliga gäster 
(även påminna fiskrättsägare, fastboende, fritids-
husägare och övriga ortsbor) uppmärksamma på 
att det förekommer flodkräftor inom fvo och hur 
man undviker att sprida kräftpesten kan göras 
enligt följande. 

• Informationsspridning skall ske via informations-
tavlor placerade på strategiska platser i anslutning 
till sjöarna och Solviksälven med fakta om kräf-
tor och hur spridning av kräftpest skall undvikas. 

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

• En kortversion, dubbelsidig A-4, av förvaltnings-
planen sprids i postlådor för de som bor inom 
Östra Solsjöns fvo vartannat år för att påminna 
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och uppmärksamma dem om flodkräftan och 
dess hotbild.

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

4. Bedriva minkjakt inom  
    kräftskötselområdet 
Vissa partier av Solviksälven är väldigt känsli-
ga för minken framfart dvs de områden som har 
grunda partier och saknar skydd och gömslen. 
Man bör kontinuerligt jaga mink. Kräftor utgör 
ett uppskattat födoinslag åt minken och mink 
söker sig med fördel till vattendrag och sjöar 
med bestånd av kräftor. För att kräftbeståndet 
skall bli så starkt som möjligt är det viktigt att 
bekämpa minkbeståndet. När väl flodkräftorna 
uppnår en storlek av 6-8 cm är de ett lätt och 
eftertraktat byte för minken.    
  Att minkjakt är viktigt, vilket belyses av föl-
jande hypotetiska räkneexempel: Om en mink 
äter 35 kräftor per vecka dödar den ca 1820 
kräftor per år. Den fångar framförallt könsmog-
na kräftor. En könsmogen flodkräfta kostar ca 
20 kr/styck. En mink som uppehåller sig flitigt 
inom kräftskötselområdet äter uppskattningsvis 
flodkräftor för ett värde av ca 36 000 kr årli-
gen. Kräftor i storleksintervallet 10 cm väger ca 
30 g. 1 820 stycken med en uppskattad medel-
vikt om 30 g motsvarar ca 60 kg flodkräftor/år. 
Mink äter mycket kräftor!
• Utse en person som ansvarar för minkjakten 

och som ser till att minkfällorna är gillrade.

5. Regler för kräftfisket 
I dagsläget bedrivs knappt ett kräftfiske överhu-
vudtaget men på sikt kan det vara bra att införa råd 
och rekommendationer för hur man ska bedriva ett 

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

långsiktligt och hållbart kräftfiske. Kräftfisket är 
undantaget i Östra Solsjöns fvof stadgar. Därmed 
kan man inte införa ett regelverk för kräftfisket 
på så sätt som man gör för det vanliga fisket. Men 
man kan framföra rekommendationer. Förslag till 
”rekommendationerna” för kräftfisket är ett:
• Minimått 10 cm. Med 10 cm som minimåttet sä-

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

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

• Antal redskap kan begränsas till ca 10 mjärdar 
per fiskrättsägare. 

6. Återskapa kräftpremiären
Kräftfisket var en folkfest längs Solviksälven fram 
tills början av 2000-talet. När beståndet minskade 
försvann intresset för kräftfisket. I dagsläget bedrivs 
endast ett fåtal fiskrättsägare ett kräftfiske. För att 
öka kräftintresset bland fiskerättsägarna och intresset 
att bevara och öka bestånden, är det viktigt att det 
görs tillsammans och under trevliga former. Man kan 
skapa en magisk kväll där de som har fiskerätt samlas 
enligt en traditionell kräftpremiär. Kräftpremiären 
avreglerades 1994. Varje fiskrättsägare fiskar där 
man har sitt fiske. Allt bygger förstås på frivillighet. 
Förslagsvis kan andra lördagen i augusti kl. 17.00 
vara en lämplig dag. Förr var premiären 2:a onsdagen 
i augusti eller 7 augusti. Lördagen kan på sikt bli en 
uppskattad ”hemvändarkväll”.
• Östra Solsjöns fvof ska återuppta en traditionell 

kräftpremiär och uppmuntra så många fiskrättsä-
gare som möjligt att fiska kräftor. Målet är att 
skapa en magisk kväll där de som har fiskerätt 
fiskar kräftor inom ”sitt” hemman.  Kl. 17.00, får 
redskapen åka ut i vattnet. De som fiskar kräftor 
rapporterar sina fångster till kräftansvarig.Resterna av ”minkkalas” på kräfta.
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7. Det årliga kräftfisket inrapporteras till   
    fvof och kräftansvarig 
All data som berör flodkräftor inom kräftsköt-
selområdet ska delges den kräftansvarige. T ex i 
samband med det årliga kräftfisket, ska uppgifter 
om antal fångade kräftor, antal redskap, storlek, 
kön, lokal mm delges kräftansvarige. 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 tren-
der i kräftbeståndet. Informationen kan t ex utgöra 
underlag för rekommendationer i kräftfisket, om 
kalkningsverksamheten behöver ses över mm. Med 
fördel kan en gemensam blankett framställas som 
delas ut till samtliga kräftfiskare.
• Årlig inrapportering av kräftfångster till kräft-

ansvarig.

8. Biotopvård i Solviksälven
Det finns många sträckor kvar att förbättra i Solvik-
sälven. En åtgärd som ett fvof eller enskild fiskerätts-
ägare/markägare kan genomföra för att öka bestånden 
är att skapa bra biotoper (miljöer) för flodkräftor 
dvs. skapa skydd och gömslen. Men enkla metoder 
(järnspett) kan stora stenar och block återföras till 
älven. Detta skapar fler gömslen och boplatser för 
flodkräftor men även betydligt fler uppväxtmiljöer 
för öringens årsyngel. Dessutom kommer vattenhas-
tigheten dämpas och älven blir något djupare och 
bredare, dvs. det ger en ökad area för att producera 
kräftor och öring.  
  För sjöarna är den strandnära delen med hårdbotten 
är extremt viktig för kräftor. Kräftorna trivs på hård-

bottnar med riklig tillgång till gömslen i form av sten/
block, död ved mm. Dessa livsvikta miljöer återfinns
oftast mellan 0,1 och 3 meters djup i en sjö, dvs. nära 
strandlinjen. Flodkräftor drabbas hårt om vattennivån 
förändras från det normala vid t.ex. en reglering,
• Varje fiskrättsägare bör efter eget tycke och en-

gagemang aktivt skapa bra förhållande för flod-
kräftor på de platser man själv fiskar sina kräftor. 
På så sätt arbetar man åt sig själv. Åtgärderna kan 
vara utläggning av sten, tegelrör, tegelpannor, 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. Stora stenar som 
ligger längs stränderna kan rullas ut i sjön mm. 

Obs, för att få bra effekt som möjligt med åtgärderna 
måste de genomföras på hårdbotten. Åtgärder på mjuk-
bottnar medför att sten, tegelpannor mm sjunker ned i 
dyn och ”försvinner” vilket blir ett ogjort arbete. Obs, 
åtgärder i större omfattning, t.ex. återställning av flott-
lederna krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Läs om hur 
man går till väga i ”Biotopvårdsmanual för flodkräfta”.

9. Uppföljning av provfisket från 1988 
1988 genomfördes ett provfiske i regi av dåvarande 
Fiskeristyrelsen, Utredningskontoret i Jönköping vid 
tre områden. Förslagsvis bör 20 mjärdar provfiskas 
i varje delområde dvs total 60 mjärdar. Syftet med 
provfisket är att följa beståndsutvecklingen, hur har 
det utvecklats de senaste 30 åren? Provfisket måste 
godkännas av berörda fiskerättsägare.
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10. Uppföljning av genomfört elfiske 2016  
Som ett komplement till provfisken i mindre vatten-
drag har en ny metodik framställts för inventering 
av kräftor med hjälp av elfiske. Ett elfiske ger viktig 
information om beståndets status och åldersfördel-
ning. Man gör en populationsberäkning med antal 
kräftor/100 m2 som omfattar kräftans hela livscy-
kel, från årsyngel till de största individerna. Elfisket 
upprepas varje/vartannat år för att följa beståndets 
utveckling. Två elfisken genomförde 2016 upp-
ströms resp. nedströms resterna efter kraftstationen. 
Återkommande bör elfiskena upprepas för att följa 
beståndsutvecklingen.
• Östra Solsjöns fvof ansöker om bidrag via Läns-

styrelsen för genomförandet av elfisket. Elfisket 
ska genomföras av personer med tillstånd och 
rätt utbildning.

11. Samarbete med Östra Silens fvof 
Det är mycket viktigt att inte signalkräftorna i 
Östra Silen sprids vidare eller att nya illegala ut-
planteringar sker. Därmed krävs ett samarbete med 
Östra Silens fvof med informationsutbyten. Det 
är även mycket viktigt att man försöker kartlägga 
signalkräftans spridning i Östra Silen samt att man 
provfiskar den södra delen av Östra Silen. 

12. Bilda ett skyddsområde för flodkräftan  
      av Östra Solsjöns fvo
I Förordning (1994:1 716) om fisket, vattenbruket och 
fiskerinäringen ges länsstyrelserna möjlighet att be-
sluta om instiftande av skyddsområden för flodkräfta. 
För att öka möjligheten att bevara kvarvarande flod-
kräftpopulationer i länet kan Länsstyrelsen i samarbe-
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Framtidsutsikter för flodkräftan
Spridningen av kräftpest mellan vattensystem i Sve-
rige sker huvudsakligen genom att människor olagli-
gen flyttar signalkräftor från ett vatten till ett annat. 
Eftersom det är människor som är orsaken till sprid-
ningen finns stora möjligheter att bevara och skydda 
ett flodkräftbestånd. Tillsammans kan man påverka 
människor och förhindra att detta sker. Spridningen 
av signalkräftor mellan vattensystem är inte tillåtet, 
de personer som genomför en sådan handling utför 

te med Östra Solsjöns fvof instifta ett skyddsområde. 
Detta ger fvof större möjligheter att säkra sitt område. 
I 2 kap. 11§, tredje stycket Förordning (1994:1 716) 
om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, framgår 
det att:
Inom ett område som har förklarats utgöra skyddsom-
råde är det förbjudet att: 
• Saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta 

kräftor som inte härrör från området,
• Använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än 

det där den fångats, 
• utan föregående desinfektering använda fiskered-

skap, båtar, maskiner eller andra föremål som har 
använts i vatten utanför området,

• Utplantera signalkräfta.

Syftet med att bilda ett skyddsområde av Östra Sol-
sjöns fvo är framförallt att det ger fiskerättsägarna 
mera tyngd i arbetet med att bevara och stärka flod-
kräftbeståndet, vilket i förlängningen ska innebära 
ett fortsatt och förbättrat kräftfiske. Förvaltningen av 
beståndet sköts som vanligt av fiskrättsägarna.  Östra 
Solsjön fvo blir utpekat av Länsstyrelsen som ett av 
länets viktigaste områden med flodkräftor. 

• Östra Solsjöns fvof har för avsikt att tillsam-
mans med Länsstyrelen i Västra Götalands län 
bilda ett skyddsområde för flodkräftan elfisken 
genomföras i Lerälven, t ex i anslutning till E45. 
Uppströms E45 kan även ett elfiske genomföras

13. Förekommer det flodkräftor i  
      Hakerudstjärn?
I början av 1900-talet förekom flodkräftor i Hake-
rudstjärn. Finns de fortfarande kvar?  Provfiska eller 
leta efter kräftor.

14. Uppföljning av kalkningsverksamheten
Senaste kalkningen skedde 2005. Kalkningsåtgärds-
område 77AO Solviksälven avslutades 2011 men 
uppföljning med vattenkemiska undersökningar och 
elfisken har pågått fram till 2016/2017, ev kommer 
detta att upphöra. En nära dialog bör föras med Läns-
styrelsen huruvida den vattenkemiska utvecklingen 
kan följas för att säkra flodkräftbeståndet i framtiden. 
I dagsläget ser de vattenkemiska värdena mycket 
stabila ut men hur kommer det se ut om 10 - 15 år? 

en olaglig handling, som är straffbart. Hindrar man 
människor att sprida signalkräftor är det slut på den 
absolut största orsaken till spridningen av kräft-
pest. I de områden där det finns ett engagemang att 
stoppa spridningen ser framtiden mycket ljus ut för 
flodkräftan. I befintliga flodkräftbestånd finns en ge-
nerell mycket god utveckling och genererar mycket 
goda fångster, mycket tack vare den kalkningsverk-
samhet som drog igång under 1980-talet.

 Kräftskötselområdet Solviksälven
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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. 
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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 står för:
Oberoende – som hushållningssällskap är vi fristående. Det finns inga ägare eller
institutioner som styr vår verksamhet. Vi ger dig råd som ger just dig mer.

Kunskap – Kunskap om företagsutveckling och om landsbygdens och jordens resurser
förmedlar vi via individuell rådgivning, grupprådgivning och utbildning.

Utveckling och lönsamhet – Oberoende kunskap utvecklar verksamheten och ökar
lönsamheten i hundratals lantbruks-, skogs-, livsmedels-, turism- och landsbygdsföretag.

Landsbygdens nytta – Vårt idémässiga uppdrag är att utveckla den värmländska
landsbygdens växtkraft, med kvalificerad kunskap som medel. Det har vi gjort sedan 
1803.

Hushållningssällskapet Värmland är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

Rapporten är sammanställd av Tomas Jansson, Hushållningssällskapet Värmland i  
samarbete med Östra Solsjöns fiskevårdsområdesförening och Länsstyrelsen 
i Västra Götaland. 

 


