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Inledning

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.

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 
flodkräftor i Sverige är nu uppskattningsvis färre än 
1000, att jämföra med de över 30 000 lokaler som 
fanns i början av 1900-talet. Arten har i huvudsak 
minskat till följd av kräftpest som drabbade Sverige 
1907. I dagsläget sprids kräftpesten huvudsakligen 
genom illegala utsättningar av signalkräftor, som 
alltid är bärare av kräftpest. Som en följd av den 
kraftiga tillbakagången är flodkräftan klassad som 
Akut Hotad (CR) sedan 2010 i den nationella röd-
listan för hotade djurarter. 
  Flodkräftans nedgångar har även orsakats av 
försurning, föroreningar, vattenregleringar, över-
gödning, utdikning av skog- och jordbruksmarker 
som starkt bidrar med igenslamning av lämpliga 
livsmiljöer i sjöar och vattendrag. Fiskeriverket 
och Naturvårdsverket har tagit fram ett åtgärds-

program ”Åtgärdsprogram för flodkräfta 2008  - 
2012” inom ramen för det nationella arbetet med 
hotade arter. Bildandet av ”Kräftskötselområdet 
Teåker” med tillhörande förvaltningsplan överens-
stämmer väl med åtgärdsprogrammets mål med att 
hindra flodkräftan från utrotning.
  I ”Kräftskötselområdet Teåker” jobbar fiskevårdsom-
rådesföreningarna (fvof) Teåkerälven, Teåkersjön, Kab-
bosjön samt fiskerättsägarna för Storån och Stampeäl-
ven aktivt med att bevara och utveckla sitt flodkräft-
bestånd efter ett petsutbrott. Syftet är att återskapa ett 
stabilt och fiskbart bestånd med flodkräftor i framtiden. 
Framtagandet av ”Kräftskötselområdet Teåker” finan-
sieras av Länsstyrelsen i Västra Götaland i samarbete 
mellan berörda fvof och fiskerättsägarna för Storån och 
Stampeälven och Hushållningssällskapet i Värmland. 
Denna version av Kräftskötselområdet Teåker är en 
andra version. Första versionen utkom 2009 som revi-
derats och uppgraderats med uppgifter som tillkommit 
och genomförda åtgärder under perioden 2009 – 2013.

Sökande efter kräftor i Storån med hjälp av vattenkikare. Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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Framtidsutsikter för flodkräftan
Eftersom det är människor som sprider signalkräf-
torna mellan olika vattensystem kan man stoppa 
den illegala utplanteringen och därmed hindra att 
kräftpest når flodkräftvatten. Det stora problemet 
är att nå ut till de personer som genomför den 
illegala handlingen. Ofta gör människor detta i 
oförstånd. Med informativa insatser kan man nå 
ut till den breda allmänheten, information är det 
viktigaste verktyget vi har. En viktig målgrupp att 
nå ut med budskapet till, är sommarstugeägare som 
vill skapa sig ett eget kräftvatten vid sin båtplats 
eller brygga. Ofta görs detta med just signalkräftor. 
Gotland, Dalsland, Värmland, Dalarna, Gävleborg 
och norrut har de bästa förutsättningarna med att 
bevara och utveckla flodkräftbeståndet. I södra Sve-
rige dominerar signalkräftor vilket gör att där finns 
begränsade förutsättningar för flodkräftans framtid. 
I befintliga flodkräftbestånd finns en generell mycket 
god utveckling och genererar mycket goda fångster, 
mycket tack vare den kalkningsverksamhet som 
drog igång under 1980-talet. 

Att bilda ett kräftskötselområde med tillhörande 
förvaltningsplan är ett arbetssätt för att tillsammans 
med fiskerättsägare, fvof, lokalbefolkning, fiskare, 
myndigheter mm aktivt arbeta med bevara och ut-
veckla sitt eget lokala flodkräftbestånd. Allt bygger 
på frivillighet och man förpliktigar inget med att 
ingå i kräftskötselområdet, 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 

Vad är ett kräftskötselområde med tillhörande förvaltningsplan?
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. Ett starkt flodkräftbestånd eller utveck-
ling av dammodling kan också leda till utveckling av 
näringsverksamhet.

 Kräftskötselområdet Teåker
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”Kräftskötselområdet Teåker” omfattar Teåkerälvens 
avrinningsområde från Bäckefors i norr till Örsjön i 
söder och gränsar mellan Bengtsfors och Melleruds 
kommuner (karta 1).  Kräftskötselområdet omfattar 
de tre fiskvårdsområdesföreningarna (fvof) Teåker-
sälvens- Teåkerssjöns- och Kabbosjön samt fiske-
rättshavare för Stampälven och Storån. Dessa har 
gått samman och bildat ett kräftskötselområde med 
syftet att återskapa, bevara och förbättra de bestånd 

av flodkräftor som finns/har funnits i området. Det 
övre fvo, i systemet Marsjöns fvof, har valt att stå 
utanför kräftskötselområdet och dess förvaltnings-
plan. Det förekommer förnärvarande flodkräftor mer 
eller mindre i hela systemet efter flera större åter-
introduktioner under perioden 2008 - 2012 . Kräft-
pesten slog ut flodkräftorna från Örsjön i söder till 
Teåkersälven i norr under perioden 2002-2007, men 
i vissa tillflöden stoppade kräftpesten där flodkräftor 

Karta 1. Avgränsningen för ”Kräftskötselområdet Teåker”. Rödmarkering 
för Näsölen, Kolungen och nordöstra delen av Örsjön påvisar förekomst av 
signalkräftor. Obs. Marsjöns fvof har valt att stå utanför ”Kräftskötselområdet 
Teåker” men är ändock viktiga eftersom de ingår i den övre delen av 
avrinningsområdet. 

 Kräftskötselområdet  Teåker
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överlevde. Vid pestutbrottet var det stor uppslutning 
bland fiskerättsägare, fritidshusägare och ortsbor 
med att försöka stoppen pestens spridning. Detta 
förda samman människorna och att man till varje 
pris ville återskapa flodkräftbeståndet i Teåkerälvens 
vattensystem som fort som möjligt, när pesten ebbat 
ut. I april 2008 hölls ett möte i Fjällbo bygdegård 
med deltagarna i det nuvarande kräftskötselområdet. 
Vid detta möte kunde man konstatera att det fanns 
kvar flodkräftor uppströms Bäckefors i Marsjöarna, 
genomförda sumpningar med flodkräftor samt elfis-
ken i Teåkersälven resp. tillflöden till Teåkersjön inte 
påvisade någon kvardröjande kräftpest 2007. Man 
ansåg att det inte fanns kräftor kvar i systemet ned 
till Örsjön. Man ville även söka medel av Länssty-
relsen samt satsa eget kapital på återintroduktioner. 
Vid mötet enades man att man ville bilda ett gemen-
samt kräftskötselområde med en förvaltningsplan 
som beskriver hur man gemensamt ska arbeta för att 
bevara och utveckla ett flodkräftbestånd i systemet. 
Sammanfattningsvis konstaterades att man vidtagit 
flera åtgärder för att försäkra sig om av kräftpesten 
ebbat ut och att det inte förekom illegalt utplanterade 
signalkräftor i systemet.  Redan samma år skedde 
första utplanteringen av flodkräftor i Teåkerälven. 
Sedan 2008 har återintroduktioner skett inom syste-
met med bra resultat. Innan pestutbrottet fanns det 
stora traditioner och ett mycket bra beståndflodkräf-
tor inom området.

  2009 startade men ett återintroduktionsprojekt med 
bidrag från Länsstyrelsen i Västra Götaland som 
varade fram till 2012.  De mest omfattande utplan-
teringarna skedde i Stampeälven.
  Den gemensamma faktorn för fiskerättsägarna i 
området är att de delar på ett gemensamt vatten vil-
ket medför att de är mer eller mindre är beroende av 
varandra. Kräftfisket har en lång historia i området 
och har varit ett viktigt inslag i folkliver under au-
gusti månad. Det finns en stor önskan inom området 
att återskapa den tidigare så goda flodkräftbestån-
den. Glädjande nog har man inte påträffat signal-
kräftor i systemet uppströms Örsjön. Signalkräftor 
förekommer om än i glest bestånd i Örsjön. Hösten 
2011 bekräftades att man hittat signalkräftor vid två 
lokaler i sjöns nordöstra sida. Endast enstaka indi-
vider har ännu påträffats. Ett provfiske hösten 2012 
med 60 mjärdar i Storåns utlopp i Örsjön visade 
på att signalkräftor inte förekommer i denna del av 
sjön. Det förekommer även signalkräftor nedströms 
Örsjön i Frändeforsån och ev. i Kolungen.
  Denna förvaltningsplan ni håller i handen är unik 
och speciellt framtagen för Teåker kräftskötselom-
råde. I samband med framtagandet av planen har 
intervjuer/dialog bl.a. förts med fiskrättsägarna Ast-
rid Andersson, Håkan Gedelius, Thomas Karlsson, 
Anders Ågerup, Bengt Göransson, Ronny Johansson 
mm. Övrig information som ligger till grund för 
planen presenteras i källförteckningen.  

 Kräftskötselområdet Teåker

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Inom kräftskötselområdet var flodkräftbeståndet före 
2000 mycket bra, från de norra källflödena till de 
södra delarna av Stampälven. Starka bestånd fanns 
i Storån, Stampälven, Teåkersjön och Teåkerälven. 
Bestånden i Kabbosjön var däremot svaga.
  Kräftpest upptäcktes i Örsjön sommaren 2000, 
med början i närheten av utloppet och Krokviken. 
Under sommaren och hösten spreds pesten till sjön 
och vidare upp genom Storån till Forsebols kraft-
verksdamm, en sträcka av ca 5 km. Spridningen 
hejdades av dammen hösten 2001. Under sommaren 
2002 påträffades många pestdöda kräftor i Stampäl-
ven nedströms Stampens kraftverksdamm. Under 
juli-augusti 2002 vidtogs åtgärder med bevakning, 
skyltning, informationsinsatser för att försöka stoppa 
vidare spridning uppströms. 1 juli, 2002 blev Storån/
Stampån pestförklarat. 
  Trots alla åtgärder påträffades pestdöda kräftor 
uppströms dammen vid Stampen i augusti 2002. 
Vid inventering av Höljesjön i augusti 2002, på den 
västra sidan, påträffades ett mycket glest bestånd 
av flodkräftor utan tecken på smitta. Sumpning av 
flodkräftor i anslutning av Höljesjöns utlopp gav 
inga ytterligare tecken på pestspridning fram till 
försommaren 2003. I oktober 2003 hade pesten 
dock spridits från Höljesjön via Timmersjön till ne-
dre delen av Kabbosjön. I Kabbosjöns utlopp hade 
konstgjorda vandringshinder byggts och det var inte 
den vägen pesten kom in i Kabbosjön, utan över en 
landtunga om 70-80 meter. Kräftorna dog först vid 
en badplats i Kabbosjön före de dog i själva utloppet 
med vandringshindren.

  I början av juni 2004 nådde pesten den gamla kraft-
stationen mellan Teåkers- och Kabbosjöarna.18-19 
juni 2004 chockkalkades en ca 150 m lång sträcka 
uppströms och nedströms den gamla kraftstationen 
med släckt kalk Ca(OH)2. Syftet med kalkningen 
var att höja pH till 12,5 så snabbt som möjligt och 
därmed ”döda” alla organismer på den aktuella 
sträckan vid Källsviken. Genom att skapa en kräftfri 
zon kan man teoretiskt hindra ytterligare spridning 
av kräftpesten uppströms. En upprepning av åtgär-
den gjordes under slutet av augusti 2004. Egentligen 
skulle kalkningen ha gjorts tidigare och före pesten 
nådde kraftstationen för att få avsedd effekt, men 
dessvärre kom tillståndet från Länsstyrelsen efter det 
att pesten redan nått kraftstationen, varför en stor del 
av ansträngningarna fick inriktas på vattnet ovanför 
kraftverket, där vattenmängden var avsevärt mycket 
större. Detta innebar, att effekten av arbetet blev mer 

Kräftpestens spridning från Örsjön 2000 till Teåkersälven 2007

Håkan Gedelius sprider kalk uppströms dammen vid Källsviken 2004

 Kräftskötselområdet  Teåker

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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Kräftfisket 2004 i Teåkersjön uppvisade inga tecken 
på kräftpest och trots flera undersökningar runt 
Teåkerssjön fann man inga tecken på döda kräftor. 
Man ville gärna tro att de ansträngningar och åt-
gärder man vidtagit hade gett resultat. Kräftfisket 
i augusti till början september var helt normalt och 
sumpning och provfisken visade på att kräftor levde 
fram till oktober 2004, då några döda kräftor hit-
tades en bit från utloppet i Teåkersjön. Några andra 
tecken på kräftdöd hade inte iakttagits. April 2005 
provfiskades det på säkra ställen i Teåkersjön utan 
någon fångst av kräftor. I juni 2005 påträffades döda 
kräftor i Teåkerälven. Oktober 2005 noterades 100-
150 döda och döende kräftor nedströms ”Bäcken”. 
Noterbart var att en del av de döda honorna var 
befruktade, smittan borde därmed nyligen ha nått 
fram till lokalen. Ett år senare, september 2006 
verkar det som om kräftorna är borta ända upp till 

kraftverksdammen vid utloppet ur Marsjön och vid 
årsskiftet 2006/2007 hade kräftorna i Sågarebäcken 
och Dammtjärn försvunnit. Ett elfiske utfördes vid 
ruinerna nedströms kraftverksdammen vid utloppet 
ur Marsjön i maj 2007. Inga tecken på kräftor kunde 
konstateras. 
  Sammanfattningsvis verkar det med stor sannolik-
het så att de sista kräftorna försvann från Teåke-
rälven under 2006. Därmed hade en sträcka av ca 
2,5 mil blivit utslagen av kräftpest. Det dröjde ca 7 
år för pesten att sprida sig hela sträckan. Det finns 
dock flodkräftor kvar inom området, t ex vid utlop-
pet ur Koljerudstjärnet som hösten 2012 uppvisade 
mycket flodkräftor som kunde noteras med blotta 
ögat, Marsjön verkar lokalt ha bra bestånd. Troligen 
förekommer det även flodkräftor i Hjulserudstjärnet, 
Korinterudstjärnet, Bodanesjön samt ytterligare en 
icke namngivet tjärn.

Effekterna av chock kalkning vid Källsviken, död fisk flyter snabbt upp till ytan.  

 Kräftskötselområdet Teåker

Koljerudsbäcken

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet



Exempel på konkreta användningsområden av förvaltningsplanen är: 
• vara kunskapsbank för fiskerättsägare, styrelse, föreningens medlemmar, ortsbor, kommun, myn-

digheter och övriga intresserade
• underlätta kontakt med myndigheter vid tillståndsansökningar (ex. utplanteringar, biotopvård, an-

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

Målsättning för kräftskötselområdet Teåker är att
• Återskapa de goda fiskbara bestånden med flodkräftor som fanns innan pestutbrottet år 2000. 
• Hindra illegala utplanteringar av signalkräftor till området
• Hindra spridning av kräftpest 
• Återintroducera/stödutplantera/flytta kräftor 
• Ha en god beredskap inför ev. nytt pestutbrott i syfte att söka stoppa pesten.
• Öka kunskapen om flodkräftor och hur man eliminerar spridning av kräftpest hos sommarstugeägare, 

badgäster, fiskare mm. med hjälp av skyltar och broschyrer mm. 
• Ha en stabil och tillfredsställande vattenkvalité
• Ha en stabil vattenföring i de rinnande vattendragen
• Det skall finnas tillräckligt med bon och gömslen
• Undvika överfiskning
• Bedriva minkjakt
• Årligen inventera flodkräftbestånden
• Tillsammans med Länsstyrelsen bilda ett skyddsområde för flodkräfta av ”Kräftskötselområdet Teåker” 

9

Kräftskötselområdets avrinningsområde uppgår till 
215 km2. Tillrinningsområdet består huvudsakligen 
av höglänt kuperad barr- och blandskogsterräng. 
Sjöarna och vattendragen är näringsfattiga (oligo-
trofa). Högs belägna sjö är Gällsjön på ca 190 m.ö.h. 
meden den nedre sjön Örsjön ligger ca 60 m. ö. h. 
Sjöstränderna har mestadels minoregena bottnar 
med sparsam vegetation av vass och kortskotts-

Kräftskötselområdets områdesbeskrivning
växter. Vissa delar av Teåkerälven har en mycket 
frodig vatten/kant vegetation.  Odlad mark, industri, 
reningsverk vid Bäckefors tätort finns i direktanslut-
ning till Teåkersälven. Markanvändningen inom 
kräftskötselområdet fördelas mellan skogsmark 
75,5%, jordbruksmark 11,2 %, sjö 9,9 %, mosse 2,4 
% och urban 1 %.  

 Kräftskötselområdet  Teåker

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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Kalkningen påbörjades i Marsjöns tillflöden redan 
1981. Numera kalkas Marsjön vart tredje år med 
ca 100 ton kalk. Lägsta pH noteringen av Marsjöns 
tillflöden finns registrerade 1978 och 1979 med 5,7 
och 5,2. Däremot har pH i Marsjöns utlopp visat sta-

Kalkning inom kräftskötselområdet
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bila och tillfredställande värden sedan 1985, se figur 
1. Att vattenkemin har varit tillfredställande kunde 
påvisas att flodkräftorna trivdes i Teåkerälven fram 
tills pesten slog till. 

Figur 1. pH värdets variationer i Marsjön för perioden 1985 – 2010. Sammantaget uppvisar pH mycket 
stabila och tillfredsställande värden.

Bodanesjön och dess tillflöden har dock haft stora 
problem med försurning. Men även redan 1940 var 
det ett lågt pH i Bodanesjön med ett pH 5,7 uppmätt 
i augusti 1940. Utloppet ur Bodasjön hade mycket 

dålig vattenkemi under 1970- och 1980-talet men 
efter att kalkningen påbörjades i början av 1980-talet 
har vattenkemin för utloppet ur Bodasjön stabilise-
rats, se figur 2.

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

pH

Figur 2. pH värdets variationer för Bodanesjön för perioden 1973 - 2009. Kalkningen startade under 
1980-talet. Sedan 1995 är det stabila pH värden som uppmätts. Fram till slutet av 1990-talet förekom inte bra  
vattenkemi för flodkräftor vilket innebar att de mer eller minre inte kunder överleva.
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Flodkräftan är mycket känslig för lågt pH. Kräftor påverkas redan då pH faller under 6 och i gravt sura 
vatten saknas flodkräfta helt. Denna känslighet gäller framförallt de yngsta stadierna i livscykeln. Redan 
vid pH-värden mellan 5,6 och 5,8 har fysiologiska störningar noterats på rom och yngel med ökad dödlig-
het som följd. Vid romläggning som sker under hösten medför surt vatten att rommen inte kan fästa på 
undersidan av honans stjärt på normalt sätt. Efter kläckningen av rommen har kräftynglen ett stort behov 
av att snabbt förkalka sitt skall. Detta sker genom att kalcium tas upp från det omgivande vattnet via 
gälarna. Denna process är mycket pH-känslig beroende på att lågt pH hindrar upptaget av kalcium. Vid 
pH-värden under 6 är kalciumupptaget reducerat och vid pH 5 är det i stort sett helt blockerat. Samma 
förhållande 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 livscy-
kel. 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.

För Högesjö finns en pH analys från 1938 som då 
uppmättes till 6,5. Det finns även en handfull ana-

lyser av pH genomförda under 1970-tal, se figur 3.

Figur 3. pH värdets variationer i Högesjö för perioden 1973 – 2009. Sedan slutet av 1990-talet har Högesjö 
stabila och tillfredställande pH värde för flodkräftor.

Fakta - Försurningens påverkan på flodkräftor

 Kräftskötselområdet  Teåker
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De närmsta kända lokalerna där signalkräftor fö-
rekommer är vid Örsjö! (se karta 1).  Dvs. i direkt 
anslutning till Kräftskötselområdet. Misstankarna 
om att det förekommit signalkräftor i Örsjö har 
funnits sedan pestutbrottet år 2000. 2011 blev det 
bekräftat då man vid två lokaler i sjöns nordöstra 
sida kunde påvisa enstaka individer. I vilken omfatt-

Närmast kända signalkräftbestånd
ning de förekommer i sjön är oklart. Men provfiske 
i Örsjö i anslutning vid Storåns mynning med 60 
mjärdar visade på 0 kräftor. Uppfattningen är att det 
är ett mycket klent bestånd och att de huvudsakligen 
förekommer i sjöns nordöstra del samt troligen vid 
utlopp och nedströms i Krokån.

Storåns mynning i Örsjön som provfiskades hösten 2012.  

Karta 2. Kartan visar provfisket hösten 2012. 12 länkar (rödmarkerade, visar länkarnas placering) med 5 mjärdar 
på vardera länk. Totalt användes 60 mjärdar. Mjärdarna placerades i anslutning till Storåns mynning i Örsjön. Syftet 
med provfisket var att säkerställa att det inte förekommer signalkräftor i direkt anslutning till Storån. Ingen kräfta 
kunder påvisas. Provfisket genomfördes av Tomas Jansson, Hushållningssälskapet i Värmland och fiskerättsägare 
Anders Ågerup.

 

 Kräftskötselområdet Teåker



13

Fiskerättsägare Anders Ågerup vid provfisket i Örsjön 2012.

Hur kräftpesten spreds till området 2000 har inte 
framkommit, men mycket talar för att spridning 
skedde genom att en eller flera personer olagligen 
planterade ut signalkräftor i Örsjön. Eftersom att 
signalkräftor förekommer i direkt anslutning till 
kräftskötselområdet medför detta till att det finns 
ett ständigt hot mot flodkräftbeståndet, från Storån i 
söder och till Marsjön i norr. Men som beståndet ser 
ut 2012/2013 i Örsjön dvs ett mycket klent bestånd 
som förekommer i sjöns nordöstra del (inte i anslut-
ning till Storåns mynning i Örsjön), medför detta till 
att signalkräftorna inte kan medverka till spridning 
av kräftpest uppströms via Storån. Dessutom före-
kommer inte flodkräftor i Storåns nedre del. Finns 
inga kräftor kan inte kräftpesten sprida uppströms i 
systemet. Sammanfattningsvis kan inte signalkräf-
torna i Örsjön 2013 sprida kräftpest till området av 
egen kraft utan den största hotbilden utgörs av att 
människor aktivt sprider signalkräftor i Örsjön samt 
i anslutning till Storåns mynning.
  Det stora engagemang som omgett flodkräftorna 
inom området dels i samband med pestutbrottet 
2000 - 2007 och det förr så uppskattade kräftfisket 
med tillhörande premiärkväll har medfört att fiske-
rättsägare, boende, fritidshusägare mm är medvetna 
flodkräftan och dess hotbild. Man strävar efter att 
återfå de förr så goda flodkräftbestånden tillhö-
rande kräftfiske och är införstådde med riskerna med 
spridning av kräftpest. 

Risken för spridning av kräftpest till kräftskötselområdet
  Riskerna med illegala utsättningar av signalkräftor 
och att utsättningar sker i ren okunskap är mer på-
tagliga ju närmare signalkräftor finns tillgängliga. 
En annan hotbild utgörs av fiskutsättningar. Inför en 
fiskutsättning måste man få garantier från fiskodla-
ren att det inte förekommer pestsporer i det vattnen 
som medföljer fiskleveransen, som oftast innehåller 
flera m3 vatten. Om inte fiskodlaren kan garantera 
smittfritt vatten skall man överväga att avbryta fisk-
leveransen.
  Övriga tänkbara teoretiska smittspridningsvägar 
till kräftskötselområdet är fåtaliga. Signalkräftor 
förekommer om än glest, i Örsjön. Signalkräftor 
kan därmed inte av egen kraft vandra uppströms 
in i skötselområdet. Spridning av signalkräftor och 
kräftpest i området är därmed beroende av mänsklig 
aktivitet. Övriga tänkbara smittspridnings vägar till 
skötselområdet är t ex vid båtramper, bad- camping-
platser, kanotleder mm. Det finns en kommunal bad-
plats i Kabbosjön. Kanotleder och trollingfiske före-
kommer i området, men är av begränsad omfattning
  Sammantaget finns mycket goda förutsättningar 
för att kunna bevara och bygga upp stabila fiskbara 
bestånd i området trots förekomst av signalkräftor i 
Örsjön.

 Kräftskötselområdet  Teåker
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Högst troligt orsakades pestutbrottet 2000 i Örsjön 
av att någon person olagligen planterade ut signal-
kräftorna i Örsjön redan 2000, som först konsta-
terades 2011, och på så sätt tillförde kräftpest till 
systemet. Kräftpesten spreds därefter uppströms via 
smittade flodkräftor ända upp till Bäckefors. För att 
undvika att ett pestutbrott från Örsjön via Storån ska 
upprepas bör man eftersträva följande dialog med 
Örsjöns fvof och fiskerättsägarna som berörs i den 
nedre delen av Storån:
• En årlig avrapportering från Örsjöns fvof av 

signalkräftans utbredning och spridning i Örsjön 
• Att Örsjöns fvo och dess fiskerättsägare inte 

uppmuntras att sprida signalkräftorna i Örsjön 
och då framförallt inte till Storåns mynning i 
Örsjön

• Säkerställa en kräftfri zon av de ca 300 m nedre 
sträckan av Storån i anslutning till Gunvarby 
kvarn. Med en kraftfrizon kan inte kräftpesten 
spridas mellan kräftor.

Generellt gäller dock, för att hindra den okontrol-
lerade spridningen av signalkräftan och kräftpesten, 
informationsspridning. Många illegala utplantering-
ar sker i oförstånd och utan att man är medveten om 
konsekvenserna. Ofta finns inte kunskapen, om vad 
kräftpesten är och hur den sprids samt hur man und-
viker att sprida den. Dessutom bör man uppmärk-

Åtgärder för att förebygga en ny spridning av kräftpest  
till kräftskötselområdet

samma människor, som vistas utmed vattendragen 
att det förekommer flodkräftor i systemet för att 
uppmana till försiktighet. Via informationstavlor 
uppsatta på strategiska platser (bad-, camping-, 
båtplatser och framför allt vid de aktuella vattnen 
med flodkräftbestånd), kan man nå ut till människor 
för att påminna dem om farorna med signalkräftor 
och kräftpestens spridningsvägar. Idag torde de allra 
flesta i området boende vara medvetna om riskerna, 
varför informationsåtgärder i första hand bör riktas 
mot tillresande turister och sommarboende.
  Trots idoga åtgärder med informationsspridning 
och konkreta åtgärder vid pestutbrottet 2000-2007 
gick det inte att hindra spridningen av kräftpesten 
uppströms i systemet. Därmed är det mycket viktigt 
att informationsspridningen sker i förebyggande 
syfte, om smittan återkommer till systemet är det 
mycket svårt att stoppa den. 
  Vi vet emellertid, att pesten kan stoppa vid vand-
ringshinder eller i vatten med inga eller mycket få 
kräftor, t.ex. vid dämmet i Marsjöns utlopp, i Risån/
Bäveån eller i Koljerudsbäcken. Då kan vi också, 
genom att vidta lämpliga åtgärder, öka chanserna 
att få stopp på pestspridningen! Pesten sprids inte 
enbart av människor, även diverse djur kan sprida 
pesten, man bör från fall till fall söka avgöra, vilka 
de största riskerna är och därifrån vidta lämpliga 
åtgärder.

 Kräftskötselområdet Teåker

Fo
to

: 
To

m
as

 J
an

ss
on

, 
H

us
hå

lln
in

gs
sä

lls
ka

pe
t



15

1. Bygg upp en beredskap för att möta en ny kräft-
pest. Vi skall veta var och hur vi skall bedriva 
arbetet.

2. Möte med samtliga fvof och Stampälvens/
Storåns folk för avstämning, synkronisering 
och arbetsfördelning.

3. Kartlägg de vandringshinder (och ev. andra 
lämpliga platser) som finns.

4. Tag fram en åtgärdsplan för de olika platserna 
efter de förutsättningar, som finns på resp. plats.

      a.Skyltning, förebyggande och akut
      b.Kalkning för kräftfri zon
      c.Minkhinder/fångst. (När kräfttorna tar   
         slut flyttar minken med pestfronten!?)
      d.Avspärrning för människor och andra djur                     
         (längre vägar in över land för att om möjligt  
         få smittat vatten att stanna på land). Finns bä 
         ver i närheten?

Plan för bekämpning av ett akut kräftpestutbrott
5. Skaffa och håll i ordning lämplig utrustning. 

Personskydd, redskap, skyltar, material för av-
spärrning/styrning av mink m.fl. kolstybb, kalk. 
Båt med tillbehör? Minkfällor, kycklingnät för 
vandringshinder och avspärrning, armeringsjärn 
6 mm x 1,20m, plywoodskivor 30 x 250 cm för 
vandringshinder.

6. Skaffa permanent tillstånd från Länsstyrelsen 
för kalkningsåtgärder. Eller i vart fall snabbe-
handling, annars ingen idé att göra något.

7. Sumpning av kräftor för tidigt varsel.
8. Vid utbrott 
      a.kalka för kräftfri zon genast och vid de två       
         nedersta/närmsta vandringshindren
      b.förklara vattnen som pestsmittade
      c.skylta
      d.montera minkhinder och fällor.
      e.Övriga åtgärder enl. plan
    f.Följ utvecklingen noga och arbeta med stor 
      framförhållning. (Pesten kan hoppa långt.)

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 angriper 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 värdspe-
cifik, 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.

Foto: Tomas Jansson, HushållningssällskapetSignalkräfta med svarta melaninfläckar troligen orsakat av kräftpest.

 Kräftskötselområdet  Teåker
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Delområde Teåkerälvens fvof
Organisation och förvaltning
Teåkersälvens fvof bildades början av 1990-talet 
och består av ett 40-tal fiskerättsägare fördelade på 
ca 10 hemman. Kräftfisket ingår i föreningens stad-
gar. Fiske efter kräftor får bedrivas av dem som äger 
fiskrätt i respektive hemman. Regler för hur kräftfis-
ket skall bedrivas bestäms av stämman.  

Sjöarna och vattendragen
Tillrinningsområdet till vattendragen i fvof domine-
ras av skogsmark och Bäckefors samhälle. Teåkes-
rälven är reglerad med ett kraftverk vid Bäckefors 
Bruk, ytterligare en kraftstation finns vid Kårud samt 
en damm vid Bäcken. 

 Kräftskötselområdet Teåker

Teåkerälven. Notera den lövrika och frodiga kantzonen intill strandkanten. Beskuggning och nedfall av löv-
trädgrenar och hela träd är mycket viktigt för flo kräftor. 

Teåkerälven. Mycket stenbottnar ide delar av älven som har strömmande och forsande karaktär.
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Sjönamn/
Vattendrag

Hyser kräftor Fanns kräftor 
1901

Strandlinje 
(km)

Vattendrags-
längd (km)

H.ö.h

Teåkersälven Ja Ja Ca 11 121 - 174

Dammtjärn Nej Nej 2,3 165

Tabell 1. Data för de sjön och vattendraget som har hyst och hyser ett flodkräftbestånd i Teåkerälvens fvof. 

Håkan Gedelius vittjar en sump med flodkräftor i Teåkerälven 2004. 
Kräftpesten hade ännu inte nått Teåkersälven. Sumpningen av 
flodkräftor var ett led i att följa pestens spridning uppströms i systemet.  

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.

 Kräftskötselområdet  Teåker
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Hur länge det förekommit flodkräftor i Teåkersälven 
är oklart. Det vi vet är att det förekom kräftor upp-
ströms Teåkerälven (som förr kallades ”Bäckeån”) 
1901 vilket man kan utläsa ur E Holmgrens bok från 
1914. Kräftor förekom redan i början av 1900-talet i 
Gällsjön, Stora och Lilla Olsjön, Marsjön, Hivattnet, 
Lysesjön, Teåkerälven har under en lång period varit 
påverkad av industriell verksamhet vid Bäckefors. 
Hur detta har påverkade bestånden under denna 
period är oklart.
  Teåkersälven är extremt lämplig för flodkräftor, äl-
vens många olika biotoper gör den mycket speciell. 
Älvens höga naturvärden kan även ses i att flodpärl-
musslor och öring trivs i älven.
För fanns mycket goda tätheter med flodkräftor, 
under mitten av 1970-talet minskade beståndet pga 
av syra utsläpp från bruket. 
  Därefter ökade beståndet under 1980-talet. Statistik 
finns från en sträcka på ca 400 m från 1985 till 2004, 
fisket bedrevs under 1 – 1,5 natt. På 10 år skedde en 
tydlig uppgång i flodkräftbeståndet från ca 2 kräftor 
per mjärde och natt 1986 till 12 kräftor per mjärde 
och natt 1996. Den totala mängden (antal) minskade 
därefter fram till 2004 men det berodde mer på ett 

Fakta och historik över kräftbeståndet i Teåkersälven fvof fram tills i dag
minskade engagemang. Antal kräftor per mjärde 
och natt var dock 2004 ca sju kräftor per mjärde och 
natt, vilket är mycket bra siffra. Statistiken visar att 
det under perioden 1985 – 2004 varit variationer i 
fångsten. 1993 var ett bottenår med ca 2,5 kräftor 
per mjärde och natt, orsaken till nedgången var ett 
mycket högt flöde i älven vilket gjorde fisket näst 
intill omöjligt. 2006 var flodkräftorna borta i älven 
pga av kräftpesten. 
  2008 påbörjades arbetet med att bygga upp ett nytt 
bestånd med flodkräftor med en utplantering med 
2150 yngel, 2009 planterades 9 500 yngel, 2010 6 
000 yngel och 2011 5 000 större kräftyngel.  Under 
perioden 2008 – 2011 har totalt ca 22 500 yngel till 
ett värde av ca 150 000 planterats u t i Teåkersälven.
  2011 genomfördes 3 provfisken med 6 mjärdar 
vardera gången dvs. totalt 18 mjärdnätter. Första 
provfisket skedde redan i maj då två kräftor, ca 7 
cm, fångades. Övriga två provfisken genomfördes 
i augusti då man fick totalt 5 kräftor. Tre av dessa 
var hanar i storleksintervallet 11,5 – 12,5 cm och 
var troligen kräftor från första utplanteringen 2008. 
Dessa hade en mycket bra tillväxt på tre år.2012 
genomfördes ytterligare undersökningar för att följa 

Teåkerälven, en mycket lämpligt vattendrag för ett bra bestånd med flodkräftor.

 Kräftskötselområdet Teåker
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Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

upp återintroduktionerna av fvof. Provfisken visade 
på at kräftor varit inne i mjärdar och ätit på betet för 
att sedan gå ur vid Hjulserud i Teåkersälven. Vid ne-
dre delen av älven fångades 9 kräftor inom storleks-
intervallet 6 – 12,5 cm. Kräftan på 6 cm är troligen 
född i älven vilket ger en mycket god indikation om 
ett gott slutresultat av återintroduktionen. 

Minkjakt
Föreningen bedriver ingen organiserad minkjakt 
men vissa markägare fångar ibland enstaka minkar. 
Tidigare, när kräftor fanns i älven, fångades 4-8 
minkar per år.

Åtgärder för Teåkerälvens fvof
• Informationstavlor för att förhindra spridning av 

signalkräftor och kräftpest, samt informations/
medlemsblad till fiskerättsägarna.

• Minkjakt
• Uppföljning av de utsättningar som gjorts ge-

nom provfisken. När beståndet etablerats sprids 
kräftorna så att älvens hela sträcka så snabbt 
som möjligt etableras.

 Kräftskötselområdet  Teåker

Fakta kräftor - 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 intro-
duktionen 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.
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Organisation och förvaltning
Teåkersjöns fvof bildades 1985 och består av ca 20 
fiskerättsägare fördelade på 6 hemman. Kräftfisket 
ingår i föreningens stadgar. Fiske efter kräftor får 

Sjönamn/ 
vattendrag

Hyser kräftor Fanns kräftor 
1901

Strandlinje (km) H.ö.h (m)

Teåkersjön Ja Ja 12,5 121

St Yxesjön ? Ja 4,5 Ca 160

L. Yxesjön ? Ja 2,0 Ca 150

Stora Örlevattnet ? Ja

Korinterudstjärnet Ja Ja 2,5 Ca 145

Lilla Örlevattnet Nej ? 1,0 170

Stora Örlevattnet ? Ja 3 167

Dammtjärn Nej Nej 1 166

Tabell 2. Data för de sjöarna/vattendragen som har hyst eller hyser ett flodkräftbestånd i Teåkersjöns fvof 

bedrivas av dem som äger fiskrätt i respektive hem-
man. Fiskestämman beslutar hur fisket skall bedrivas 
för varje år.

Minkjakt
Det bedrivs ingen organiserad minkjakt, men årligen 
fångas ett fåtal minkar.

Fakta och historik över kräftbeståndet i 
Teåkersjön fvof fram tills i dag
År 1916 publicerade E Holmgrens undersökningar 
av 638 sjöar och vattendrag i Dalsland gjorda mel-

lan 1901 och 1904. Ur boken kan man ta del av föl-
jande beskrivning av Teåkersjön: ”I Nordals härad, 
Dalskogs socken.Tillflöde Bäckeån från Marsjön, 
Dammtjärn, Vägtjärn och Bergatjärn. Afflöde: kort 
å Källsvikeälfven, till Kappebosjön. Stränder: om-
växlande höga och låga, bergiga, steniga, sandiga, 
leriga; odlade eller beväxta med löf- och barrskog. 
Botten: sten, sand, ler; flera städes brant sluttande, 

Teåkersjön.

Delområde Teåkersjöns fvof

 Kräftskötselområdet Teåker

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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men ock flerstädes långgrund. Vatten: klarskifvan 
vid mulet väder synlig 4 m, gulaktig; tämligen klart. 
Fiskarter: Abborre, gers, stensimpa, gädda, mört, 
benlöja, braxen, alkufva, nors, siklöja, laxöring, 
ål, nejonögon, kräftor. Af braxen finnes obetydligt. 
Sik och id äro en gång inplanterade, med obekant 
resultat. Strandvegetation: Gräs, al, gran, ljung, pors, 
vide, en, gräs; bottenvegetationen (vid Halängen 
riklig): Vass, notblomster,säf, vattenslinga, lektåg, 
gädd- ålnate, strandpryl, gul näckros. Dammussla. 
Ärtmussla; maskar, mygglarver, större och mindre 
hinnkräftor ymnigt, märla. Flere stengrund och ler-
grund. Kvarnen vid Källsviken är f.n nedlagd”. I 
samma bok kan man läsa att det inte förekom kräftor 
i Dammtjärn under denna period, då fanns endast 
abborre. 
  Teåkersjön var en mycket bra flodkräftsjö som var 
vida känd. Enligt vittnesuppgifter försvann kräftorna 
hastigt i början av 1900-talet. En vanlig uppfatt-
ning under senare år har varit att det var kräftpesten 
som skulle ha slagit till redan då. Det verkar dock 
väldigt osannolikt med tanke på hur pestsmittan 
spred sig i Sverige och orsaken bör rimligen ha varit 
något annat. Inte förrän fram på 1940-talet började 
man fiska kräftor igen. Från dess och framåt ökade 
kräftbeståndet väldigt mycket. Toppen nåddes under 
början av 1960-talet och sedan dess sjönk tillgången 

sakta till slutet av 80-talet. Därefter ökade beståndet 
ända fram tills sjön blev drabbad av kräftpest 2006. 
År 2000 uppskattade man att man fångade 300 tjog 
viket uppskattningsvis motsvarar ca 200 kg sälj-
bara kräftor. Andra negativa påverkningar under 
1960- och 1970-talen var grumling/övergödning 
som orsakades av bristande gödselhantering vid en 
svinproduktionsanläggning strax intill Teåkersälven. 
Värt att notera är också att Teåkersjön var Sveriges 
först svartlistade sjö pga. kvicksilver. Detta berodde 
snarare på att man där började ta prover tidigt än att 
det var särskilt utsatt. 
  Under 2009 har drygt 20 000 flodkräftyngel till ett 
värde av 200 000 kr planterats ut på strategiska lo-
kaler i Teåkersjön. 2012 genomfördes provfisken vid 
Klappenäs, Liane och Källsviken där man glädjande 
fick några kräftor som vuxit till sig bra och rimligen 
bör kunna börja reproducera sig.
  Biotopvård har utförts i sjön i form av trädutlägg-
ning och tegelpannor. I stora och Lilla Yxesjön fanns 
kräftor förr, om det fortfarande finns flodkräftor 
är osäkert. Det förekommer dock flodpärlmusslor 
i utloppet ur Lilla Yxesjön, Stommebäcken, där 
fvof genomfört åtgärder för att främja laxöringens 
vandring och på så vis säkerställa flodpärlmusslans 
reproduktion.

 Kräftskötselområdet  Teåker



22

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Åtgärder för Teåkersjöns fvof
• Informationstavlor för att förhindra spridning av 

signalkräftor och kräftpest.
• Minkjakt
• Provfiska Stora Örlevattnet, Stora och Lilla Yx-

esjön, Stommebäcken samt Korinterudstjärnet.

• Uppföljning av de utsättningar som gjorts ge-
nom provfisken. När beståndet etablerats sprids 
kräftorna så att älvens hela sträcka så snabbt 
som möjligt etableras.

• Årligen ansöka om medel för inköp av flodkräf-
tor för utsättning via länsstyrelsen

En kräfthona blir vanligtvis könsmogen vid 7-8 cm längd vilket motsva-
rar en ålder av 3-7 år. Men att en hona är könsmogen är inte lika med att 
honan kommer att para och yngla av sig. Om 5 av 10 eller 9 av 10 honor 
kommer att para sig är av stor vikt för yngelproduktionen för ett år. På 
bilden ser man två könsmogna honor som fångades vid provfisket 6-7 
september 2012. Den till vänster är redo för parning hösten 2012 medan 
honan till höger inte kommer att para sig hösten 2012. Honan till vän-
ster har utvecklade gulvita slemkörtlar, vilkas sekret fäster romkornen 
vid stjärtbenen. Honan till höger har valt att lägga sin energi på tillväxt 
(nyligen bytt skal). Andelen honor som kommer att para sig kommande 
höst kan variera mellan 50 – 90 %. Fortplantningsfrekvensen beror på hur 
gynnsam de yttre förhållandena (god näringstillgång och temperaturförhål-
lande) är och har varit, framför allt under försommaren. I näringsrika och 
varma vatten förökar sig nästan alla könsmogna honor årligen., men i kalla 
näringsfattiga vatten bara vartannat vart tredje år. En kall och sen försom-
mar kan genera i låg parningsfrekvens. Äldre honor har dålig parnings-
frekvens. En hane blir könsmogen vid 6-7 cm, efter det att könsmognad 
inträtt parar sig som regel hanarna varje år.

Fakta - Skillnaden mellan honor som är parningsmogna eller inte

 Kräftskötselområdet Teåker

Teåkersjön
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Delområde Kabbosjöns fvof 
Organisation och förvaltning
Kabbosjöns fvof bildades slutet av 1970-talet och 
består av ca 50-60 fiskerättsägare fördelade på 5 
hemman. Kräftfisket ingår inte föreningens stadgar. 
Fiske efter kräftor får bedrivas av dem som äger 
fiskrätt i respektive hemman. Det finns inte några 
råd/rekommendationer till hur fiskat skall bedrivas

Sjöarna och vattendragen
Det är endast Kabbosjön som ingår i fvof. Kabbo-
sjön avvattnar Teåkersjön, avståndet mellan sjöarna 
är endast ca 100 m. Övriga något större tillflöden 
till Kabbosjön är Båsebäcken som passerar genom 
Dalskog. I eller i Båsebäckens närhet finns några 
dammar som hyser kräftor. Högesjö och Lillesjö 
mynnar i Kabbosjöns södra del ca 200 från utloppet. 

Fakta och historik över kräftbeståndet i 
Kabbosjöns fvof fram tills i dag
År 1916 publicerade E Holmgrens undersökningar 
av 638 sjöar och vattendrag i Dalsland. Undersök-
ningarna och beskrivningarna av sjöarna och vat-
tendragen genomfördes under perioden 1901 - 1904. 
Ur boken kan man ta del av följande beskrivning av 
Kabbosjön (1901 kallades sjön Kappebosjön): ”I 
Nordals härad, Dalskogs och Örs socknar. Tillflöde: 
Källsvikån från Teåkersjön, bäckar från Lillesjö, 
Högsjön och Fegsjön samt Båsetjärn. Afflöde: kort 
å till Höljarne. Stränder: omväxlande höga och 

låga, bergiga, steniga, sandiga, leriga; odlade eller 
beväxta med mestadels löfskog. Botten: sten, sand, 
lera, mångstädes långgrund. Vatten: klarskifvan vid 
solsken sylig 3 m, obetydligt dragande i brunt, tämli-
gen klart. Fiskarter: abborre, gers, stensimpa, gädda, 
mört, benlöja, laxöring, siklöja, ål, kräftor. Strand-
vegetation: gräs, pors, ljung, en; bottenvegetation (i 
viken vid Källsviken ymnig): vass, säf, notblomser, 
gädd- och ålnate, strandpryl, starr, igelknopp, gul 
näckros, sträfse, Större och mindre hinnkräftor; ärt-
mussla, maskar. Lergrund”  

 Kräftskötselområdet  Teåker

Krabbsjön Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet



24

Kabbosjöns omgivningar präglas av både skogsmark 
och odlade marker. Det förekommer permanentboende 
runt större delen av sjön. De södra delarna av Kab-
bosjön saknar däremot bebyggelse. Kabbosjön har ett 
naturligt utlopp som via en ca 80 m bäck sammanbin-
der med Timmersjön som i sin tur står i förbindelse 
med Höljesjön. 
  Fram tills mitten av 1980-talet fanns ett mycket bra 
bestånd i sjön och det bedrevs ett omfattande fiske i 
Kabbosjöns med bl.a. försäljning till uppköpare. I figur 
4 kan man se hur bestånden har varierat under ca 30 år. 
Sedan mitten av 1980-talet har flodkräftbeståndet haft en 
långsam nedgång fram tills 1992 då fisket mer eller min-
dre upphörde. Man fick därefter kräftor sporadisk fram 
tills pestutbrottet 2003. Samtidigt som kräftbeståndet 
minskade, ökade sutarbeståndet. Under 1950-1960-talet 
planterades sutare ut i sjön. Sutare fanns inte tidigare i 
sjön. Det dröjde många år innan man började se någon 
effekt av utplanteringen. Men i samband med kräftorna 
nedgång under mitten av 1980-talet kunde man se en 
tydlig ökning av sutarbeståndet i Kabbosjön. Man upp-
täckte att även gäddbeståndet minskade drastiskt medan 

beståndet av abborre har haft en positiv utveckling. Om 
det finns någon koppling till den kraftiga nedgången 
av flodkräft- och gäddbeståndet med det ökade sutar-
beståndet från mitten av 1980-talet och framåt vet man 
inte med säkerhet. 
  Under mitten av 1980-talet när flodkräftbeståndet 
började minska, upptäckte man att kräftorna drogs sig 
ut mot djupare vatten. Tidigare kunde man fiska kräftor 
med gott resultat strandnära men detta fiske mer eller 
mindre upphörde. Beteendet tyder på att kräftorna sökte 
sig till andra biotoper på djupare vatten möjligen för 
att undvika predation från sutare. Sutare är nattaktiv i 
sitt födosök och de strandnära biotoperna med tillgång 
till vegetation och mjukbotten är sådana biotoper som 
sutare föredrar. 
  Andra förklaringar till varför beståndet minskat i Kab-
bosjön under mitten av 1980-talet och framåt, se figur 4, 
är förövrigt svårt att förklara. Att vattenkemin har varit 
undermålig är osannolikt eftersom kräftbeståndet varit god 
både uppströms, i Teåkersjön, och nedströms, i Stampen. 
Några andra störningar som kan ha påverkat kräftbestån-
dets negativa utveckling har inte framkommit.

 Figur 4. Antal tjog som totalt fiskades under en säsong av en fiskerättsägare i en del av Kabbosjön under 1963-
1992. Fisket var tillåtet under en månad. Antalet fisketillfällen var 7-10 nätter. 80-90 mjärdar användes vid varje 
fisketillfälle. Tabellen redovisar den totala fångsten per säsong. 

Sjönamn/
vattendrag

Hyser 
kräftor

Fanns kräftor 
1901

Strandlinje(km) Vattendragsläng(km) H.ö.h(m)

Kabbosjön Ja Ja 15,4 - 118

Tabell 3.  Data för de sjöarna/vattendragen som har hyst eller hyser ett flodkräftbestånd i Kabbosjöns fvof.   

 Kräftskötselområdet Teåker
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  Kräftpesten slog ut beståndet med flodkräftor 2004. 
2009 genomfördes en återintroduktion med 2 500 kräf-
tor. Kräftorna fördelades på lokaler där kräftorna hade 
skydd av stenar och som förr var de bästa kräftfiske 
lokalerna. 

Minkjakt
Minkjakt bedrivs vid behov.

Åtgärder för hela Kabbosjöns fvof
• Informationstavlor/spridning för att förhindra 

spridning av signalkräftor och kräftpest framfö-
rallt vid badplatser, isättningsplatser för kanoter 
och båtar mm.

• Minkjakt
• Biotopvård i sjön, se faktaruta
• Kartläggning över var de bästa lokalerna inför en 

återintroduktion finns. Syftet är att en återintro-
duktion skall få en så bra effekt av insatsen.

• Uppföljning av återintroduktion av flodkräftor 
2009 via provfisken.

• Förberedelse för att bygga vandringshinder i 
utloppet och spärra av mellan Timmersjön och 
Kabbo för människor, minkar, bävrar m.fl. Vand-
ringshinder bör kunna byggas med c:a 30 cm 
höga 250 cm långa, 12mm tjocka plywoodskivor 
och armeringsjärn, allt sticks ner i bottnen en 
bit och lutas med strömriktningen. Bör hindra 
kräftor. Med kycklingnät och armeringsjärn kan 
man bygga spärr, som i bästa fall stoppar bäver 
och mink. Nätet monteras en bra bit över ytan om 
lågvatten och snett mot strömriktningen med vin-
kel i överkant med strömriktningen. Kycklingnät 
med minkfällor spärrar av en bra bit in på land. 

Sjönamn/
vattendrag

Hyser 
kräftor

Fanns kräftor 
1901

Strandlinje(km) Vattendragsläng(km) H.ö.h(m)

Kabbosjön Ja Ja 15,4 - 118

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

lyfta på befintliga stenar i strandzonen som ligger delvis nedsjunkna i bottnen.
• Risknippen, risvasar mm. som ligger utspridda på bottnen vilket kräftor kan söka skydd under vid  

födosök och parning.

Inloppet till Kabbosjön vid Källsviken.

 Kräftskötselområdet  Teåker
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Delområde Stampälven/Storån 
Organisation och förvaltning
Stampälven/Storån ingår inte i någon fvof. Utan det 
är fiskerättsägarna själva som avgjort när och hur 
man har fiskat kräftor tidigare. Fiske efter kräftor 
får bedrivas av dem som äger fiskrätt i respektive 
hemman. Det finns råd/rekommendationer till hur 
fiskat skall bedrivas, mellan Stampen och Tonsberg 
enades fiskerättsägarna om vilken dag kräftpremiä-
ren skulle vara (2:a onsdagen i augusti kl. 17.00). De 
allra flesta har följt denna överenskommelse. Man 
har också ett minimått på 9 cm. 
  Det finns två hemman i Högesjö. Mellan Stampen 
och Forsebol finns fem hemman med 10 fiskerättsä-
gare. Mellan Forsebol och strax nedanför Tonsberg 
finns fyra hemman. 

Sjöarna och vattendragen
Vid utloppet ur Höljesjön finns en regleringsdamm, 
därefter börjar Stampälven. Stampälven meandrar 
och är lugnflytande större delen under sin färd 
ned till Forsebol kraftstation. Vid dammen är det 
ett definitivt vandringshinder. Nedströms Forsebol 
byter älven namn till Storån. Storån övergår till en 
mer forsande karaktär. Alldeles innan mynningen i 
Örsjön finns en kraftstation som utgör ett vandrings-
hinder.

Stampälven uppströms Forsebol.

 Kräftskötselområdet Teåker

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Foto: Bengt Jarbring
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Stampälven var ett extremt bra flodkräftvatten fram 
till 1970-talet. Flodkräftor fanns i mängder redan i 
början av 1900-talet. Efter att Stampens kraftsta-
tion byggdes 1908 och att muddring genomfördes 
i Stampälven minskade kräftbeståndet drastiskt. 
Flodkräftor flyttades under 1920-talet från Kolje-

Fakta och historik över kräftbeståndet i Stampälven/Storån och Höljessjön fram tills i dag
rudsbäcken till Stampälven samtidigt som man la ut 
gömslen och bon. Biotopvårdande åtgärder var ett 
tidigt faktum i Stampälven. Kräftbeståndet gjorde en 
snabb återhämtning, under 1930-talet började man 
återigen fiska kräftor. 

Storån. Tonsberg

Alar längs Stampeälven. Man kan förstå att en kantzon med dess träd längs ett vattendrag är viktigt för kräftor! Hur 
många kräftor hittar mat och gömsle i ett rotsystem av en al? 

 Kräftskötselområdet  Teåker

Foto: Bengt Jarbring

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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Kräftpremiären var en stor folkfest, framförallt i 
samband med utlägg med burarna. Efter en timme 
från utlägget hade man fullt upp med att vittja red-
skapen. Flodkräftorna erbjöd inte enbart en folkfest, 
kräftfisket medförde även till ett betydande inslag i 
ekonomin. Uppköpare kom från Göteborg. Det gick 
ca 32 kräftor/kg, kräftorna i Stampälven var relativt 
småväxta. Men man var mycket noga med att hålla 
minimåttet på 9 cm. Uppgifter från fiskerättsägare är 
att man under rekordåren under slutet av 1960-talet 
fick 87 tjog första natten på 185 mjärdar (ca 9 kräf-
tor per mjärde och natt), totalt fick man 178 tjog 
säsongen 1969. Uppskattningsvis fick man ca 1000 
tjog (20 000 kräftor) under en säsong i Stampälven 
på sträckan mellan Stampen ned till Forsebol, det 
motsvarar ca 700 kg. 2013 motsvarer detta ett värde 
på ca 315 000 kr årligen, en imponerande siffra. 
Från 1970-talet och fram till kräftpesten kom 2002 
minskade beståndet successivt. De sista åren fick 
man ca 20 tjog på de lokaler man 1970-talet fick 

ca 100 tjog (tabell 4.). Orsaken till nedgången är 
oklar, men ett samband med vattenkemi är troligen 
en stor orsak. Om det enbart beror på vattenkemi 
borde beståndet ha ökat från 1990-talet och framåt. 
Stampälven hade förr ett mycket bättre bestånd med 
kräftor jämfört med Storån. Storån har andra bio-
toper av mer forsande karaktär. Flodkräftbeståndet 
hade däremot en positiv utveckling under de senaste 
åren jämfört med Stampälven.
  Vid Höljesjön fanns förr ett mycket bra bestånd och 
man fiskade mycket kräftor ur sjön som sedermera 
gick till försäljning. Fisket i Höljesjön upphörde 
1994 eftersom beståndet hade minskat så kraftigt 
att det inte var lönt att fiske längre. Om det skedde 
en uppgång av kräftbeståndet i Höljesjön fram till 
pestutbrottet är okänt. 2002 drabbades Storån och 
Stampeälven av kräftpest, en lång tradition gick i 
graven vilket gav upphov till ett stort tomrum bland 
fiskerättsägarna. Intill Stampeälven uppförde man en 
liten minnessten, se bilden nedan.

Minnessten intill Stampeälven. När pesten drabbade Stampeälven!

 Kräftskötselområdet Teåker

Storån Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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Tabell 4. Tabellen redovisar fångsten i form av antal tjog eller antal kg för en fiskrättsägare 
på en sträcka av Stampeälven under perioden 1976- 1999. Antal tjog eller antal kg är 
den totala fångsten under en säsong. 1985 och 1999 som redovisas endast fångsten för 
första dygnet. Fisket varade oftast under två veckor, ca 150 mjärdar användes vid varje 
fisktillfälle. Var fisket bra fiskade man vid flera tillfällen under perioden och vid sämre 
fiske fiskades vid färre tillfällen. Exempel fick man flest antal tjog 1980 med 107 vilket 
motsvarar 2 140 kräftor. Kräftor i storleksintervallet 10 cm väger ca 30 g. 1980 fick man 
således ca 65 kg.

År Antal tjog
1976 73

1977 65

1978 94

1979 80

1980 107

1981 85

1982 55 + 25 kg

1983 51+6 kg

1984 49+10 kg

1985 29 

1986 11+22 kg

1987 34

1988 41

1989 10+11 kg

1990 8+12,5 kg

1992 22

1993 22

1999 29 (första dygnet)

Under 2009 – 2012 pågick återintroduktionspro-
jektet med bl.a bidrag från Länsstyrelsen samt att 
fiskrättsägarna satsade eget kapital. Totalt 18 360 
yngel och 3 328 1-åringar planterats ut i Stampeäl-
ven, Storån och i Högsjö. Man har under perioden 
sumpat flodkräftor med syftet att påvisa att det inte 
förekommer en akut kräftpest samt man har genom-
fört provfisken. Provfisken har dessutom visat att 
det fortfarande förekommer flodkräftor i utloppet 
ur Bodanesjön samt i Koljerudstjärnet med utlopps-
bäck. Vid besök av undertecknad hösten 2012 kunde 
flodkräftor påvisas i Stampeälven, där bäcken från 
Koljerudstjärnet mynnar. Kräftpesten stoppade av 
sig själv vid ett ca 2 m högt vattenfall, se bilder 
i Koljerudsbäcken, ca 100 m innan mynningen i 
Stampälven. Uppströms vattenfallet förekom det 
rikligt med flodkräftor 2012. Bäcken är i behov av 
biotopvårdsåtgärder för att skapa mer biotoper för 
flodkräftor. Utläggning av död ved och större sten 
skapar utrymme för att än fler flodkräftor kan före-
komma i bäcken.  

  

Vattenfallet som hindrade pesten spridning uppströms 
bäcken 2002. Uppströms bäcken finns ett mycket bra 
bestånd med flodkräftor.
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ca 100 m innan mynningen i Stampeälven finns ett 
större vattenfall som troligen medförde att kräftpes-
ten stoppades. Under 1970-talet fiskades kräftor i 
Koljerudsbäcken. Ibland torkade bäcken till stor del 
ut, trots detta överlevde flodkräftbeståndet. Under 
-70-talet fångade man 8 -12 tjog i denna lilla bäck.  
  Hösten 2012 genomfördes en uppföljning av ut-
planteringarna med vattenkikare i Storån nedströms 
Åsmule/Tonsberg med vattenkikare av underteck-

Sjönamn/vattendrag Fanns kräf-
tor 1901

Hyser kräftor Strandlinje 
(km)

Vattendragsläng 
(km)

H.ö.h(m)

Stampälven Ja Ja - 2,1 117

Storån Ja Ja - 4,6 60

Bodanesjön + utlopp Ja Ja 4,8 0,6 120

Koljerudstjärnet + 
utlopp

Ja Ja 1,0 0,5

nad. Ett fåtal flodkräftor hittades 400 m nedströms 
vägbron i anslutning till en träbro. 
  Provfisken och okulära undersökningar som ge-
nomförts 2012 visar glädjande att återintroduktionen 
verkar gå riktigt bra.  Ytterligare provfiske vid ut-
sättningslokalerna bör genomföras under kommande 
år för uppföljning samt för att avgöra när man kan 
påbörja/återuppta kräftfisket men med givna regler/
rekommendationer.

Minkjakt
Organiserad minkjakt med fällor pågår.

Åtgärder för hela Stampeälven/Storån 
• Informationstavlor för att förhindra spridning 

av signalkräftor och kräftpest framförallt vid 
badplatser, 

• Minkjakt 
• Ev. Flyttning av flodkräftor för att påskynda 

spridningen av flodkräftor. Om provfisken vi-
sar på starka bestånd i Bodanesjön och Kolje-
rudstjärnet kan kräftor flyttas/spridas vidare i 
Stampån. Var noga med könsfördelningen vid 
en ev flyttning av kräftor

• Biotopvård i Koljerudsbäcken
• Nedre delen av Storån, från Tonsberg och ned till 

mynningen i Öresjö bör/ska undantas återintro-
duktion/flyttning av kräftor. Syftet är att skapa en 
sträcka som inte har flodkräftor för att minimera 
riskerna med spridning av kräftpest via Örsjön 

Tabell 5. Data för de sjöarna/vattendragen som har hyst eller hyser ett flodkräftbestånd inom Stampälven/Storån.  

Utloppsbäcken ur Koljerudstjärnet. Mycket död ved i vatten ger bra skydd och gömsle för kräftor i denna lilla bäck 
som vid låg vattenföring kan bli mycket blygsam i sin storlek. Minken kan lätt hitta kräftor i en sådan miljö kan 
kraftigt reducera förekomsten av större kräftor. 

 Kräftskötselområdet Teåker

Resterna av ”minkkalas” på kräfta.
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Källförteckning
Sjöarkiv från Fiskeriverket
Muntlig information från fiskerättsägare och styrseln i Teåkersjön -, Teåkerälvens-, Kabbosjöns-, och Öresjös 
fvof, Håkan Gedelius, Tomas Karlsson, Bengt Göranson samt fiskerättsägare för Storån, Stampeälven Astrid 
Andersson, Ronny Johansson,  Anders Ågerup, Irma Åtgärdsprogram för flodkräfta 2008-2013, Rapport 5955, 
augusti 2009, Fiskeriverket och Naturvårdsverket 
Databank vattenkemin, Institutionen för vatten- och miljö, SLU
http://vattenwebb.smhi.se/ 
Mäta Vatten, Undersökningar av sött och salt vatten. Stefan Bydén m.fl. 2003
SVA, Tema: I SJÖ OCH HAV, nr 1, 2010
SVA, http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Fisk/Kraftor-och-kraftsjukdomar/Psorospermium/ 
Parasiter och sjukdomar hos kräftor. K. Söderhäll, M. Persson och R. Ajaxon
Kalkningsinformation, Länsstyrelsen i Västra Götaland.
E. Holmgrens undersökningar af fiskevatten å Dalsland, omfattande 638 sjöar och vattendrag, Vänersborg 1916
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pH-värdet anger vattnets. Normala pH-värden i sjö-
ar och vattendrag är oftast 6-8. Låga värden uppmäts 
som regel i sjöar och vatten drag i samband med 
snösmältning eller hög vattenföring. Höga pH-vär-
den kan under sommaren uppträda vid kraftig alg-
tillväxt som en konsekvens av koldioxidupptaget vid 
fotosyntesen. Vid pH-värden under ca 5,5 uppstår 
biologiska störningar som nedsatt fortplantnings-
förmåga hos vissa fiskarter, utslagning av känsliga 
bottenfaunaarter mm. Vid pH-värden under ca 5 sker 
drastiska förändringar och en kraftig utarmning av 
organismsamhällen. Låga pH-värden ökar dessutom 
många metallers löslighet och därmed giftighet. 
Vattnets surhetsgrad delas in enligt följande:
>6,8 Nära neutralt
6,5 – 6,8 Svagt surt
6,2 – 6,5 Måttligt surt
5,6 – 6,2 Surt
≤5,6 Mycket surt 

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

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

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

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

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

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

Vattenkemi och dess bedömnings-
Bilaga 1
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- Färska kräftor (döende eller döda) nedkyls till kyl-
skåpstemperatur (0-4°C snarast efter insamlandet), 
vid ivägsändandet skall kräftorna vara välkylda i 
kylboxar eller liknande. Se till att kräftorna inte är 
i direktkontakt med is/kylklampar för att undvika 
frostskador på kräftorna.

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

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

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

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

Tillvägagångssätt vid misstanke om pestsmittade flodkräftor

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

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

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

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

 

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


