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1.1 Organisation och förvaltning
Två fiskevårdsområdesföreningar om-
fattas, Valboåns FVOF och Ragne-
rudssjöns FVOF. I Svinesjön, Svin-
gån och Råvattnet m.fl finns för när-
varande ingen förvaltning ingen

Inom området finns en fiskevårdsom-
rådesföreining; södra Järbo fiske-
vårdsområdesförening som förvaltar
fisket från Hult i söder till Järbo- Stom
i norr; en sträcka på knappt en mil av
Valboåns huvudflöde.

Fiskerättsägarna inom ett område kal-
lat Övre Valbodalens har gått sam-
man och bildat ett skötselområde för
att gemensamt bevara och att för-
bättra de bestånd av flodkräftan (As-
tacus astacus) som finns kvar inom
avrinningsområdet. Den gemensam-
ma faktorn för dessa fiskerättsägare
är att de förvaltar vatten som håller
eller har hållit flodkräfta. Kräftfisket
är inte reglerat i några stadgar. Detta
medför att det inte finns några regler
för hur kräftfisket skall bedrivas. Det
är upp till varje fiskerättsägare som
har tillgång till kräftor i respektive
hemman att avgöra hur, när och var
kräftfisket sker. Därför är det viktigt
att vid framtida fiskstämmor och i fisk-
stadgor klargöra vilka råd/rekommen-
dationer som bör gälla för att på ett
hållbart sätt utnyttja och förbättra den-
na resurs.

Skötselområdet är beläget i norra de-
len av Färgelanda kommun med en
mindre del i södra Bengtsfors kom-
mun. Området omfattar Valboåns
övre delar med tillrinnade sjöar och
vattendrag. Större sjöar och vatten-
drag förutom Valboåns är Ragnerud-
ssjön, Svinesjön, Råvattnet och Svin-
gån. Nedre punkt för området är
6510421-1283679, landsvägsbron vid
Öxnäs.
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1.2 Vattenkvalitet och kalkning
inom skötselområdet.
Valboåns tillrinningar, Råvattenbäcken
avrinningsområde, Svingåns avrinnings-
område och Julans avrinningområde
omfattas av  Länsstyrelsens kalknings-
verksamhet. Bakgrunds pH är ca 5
för alla målområdena i Länsstyrelsens
kalkningsplan. Flodkräftan var försvun-
nen i systemens övre delar innan de
storskaliga kalkningarna inleddes 1989.
Syftet med kalkningarna är att behålla
acceptabel vattenkvalité (> pH 6) i de
större sjöarna i systemet samt i Valbo-
åns, Råvattenbäckens, Svingåns och
Julans huvudfåror.

För uppföljning av kalkningsverksam-
heten har Länsstyrelsen provtagnings-
punkter med avseende på vattenke-
mi, bottenfauna och fiskfauna inom
skötselområdet. Resultat från dessa
provtagningar redovisas årligen i
Länsstyrelsens kalkeffektuppfölj-
ningsrapporter. Kalkningen har resul-
terat i förbättrade och stabilare vat-
tenkemiska förhållanden, vilket har
möjliggjort återintroduktioner och an-
dra åtgärder i syfte att förbättra de
flodkräftbestånd som har funnits el-
ler fortfarande finns i området. Rikt-
linjerna för pH och alkalinitet för flod-
kräftor är att pH inte bör understiga
6,5 och alkaliniteten bör vara högre
än 0,1 mekv/l.

1.3 Flodkräftsbestånden och kräft-
fiske inom skötselområdet
De övre av delarna av Valboån om-
ges främst av skogs- och myrmarker.
I Valboåns övre delar finns ett 15-tal
småsjöar. De största är Knä sjö och
Hamnevattnet. När Valboån passerat
de stora mossarna Öjemossen och
Bredmossen ökar inslaget av jodbruks-
mark, som sedan helt kommer att do-
minera Valboåns dalgång. Till dalgång-
en avvattnas sjöar på Kroppefjäll. De
större är Svinesjön, Ragnerudssjön och
Råvattnet. Från väster tillrinner ett an-
tal vattendrag som avvattnar jord- och
skogs-bruksmark.

Valboån har tidigare haft ett gott be-
stånd av flodkräfta. Detta bestånd för-
svann helt under 1990-talet. Orsaker-
na till försvinnadet är flera. Signal-
kräfta planterades ut i Ellenösjön-Öst-
ersjön 1969. Kräftpest har konstate-
rats och även porslinssjuka. Kräft-
pestförordningen gäller för Valboån
från Ellenösjön till Edstenafors. Se-
naste återfångsterna av signalkräfta
har gjorts under 1980-talet. Delar av
avrinningsområdet är kraftigt påver-
kat av dikningsföretag vilka medger
att bottnarna i vattendragen med jäm-
na mellanrum rensas. Östra sidan av
Valbodalen är försurningsdrabbad vil-
ket medfört att många flodkräftsbe-
stånd slogs ut helt eller delvis innan
kalkningar inleddes. Det rapporteras

även att ett kraftigt överfiske av kräf-
tor förekom under 1960-70-talen.

Tidigare fanns flodkräfta troligen i
hela Valboåns övre delar inkl sjöar
som Kvarnetjärnet, Hamnevattnet och
i Elsendalstjärnet. Idag finns inga upp-
gifter på att flodkräfta längre skulle
finnas kvar i Valboåns övre delar.
Ett återintroduktionsprojekt pågår
inom södra Järbos FVOF. Flodkräfta
har planterats ut i huvudfåran samt i
ett par tillflöden. Försurningen har på-
verkat området starkt med utslagning
och stark nedgång i fiskbestånden.
Mört, gädda och abborre finns kvar i
området, men förekommer sparsamt.
Efter kalkningarna har dock en åter-
hämtning skett.

Bäcken från Stora Råvattnet mf l sjö-
ar hyser ett öringbestånd av ström-
stationär typ samt flodkräfta. Avrin-
ningsorådet består egentligen av tre
delavrinningsområden som rinner
samman i en och samma bäck ca
300 meter från Valboån. Samtliga tre
delavrinningsområden har sin upprin-
nelse på Kroppefjäll. Avrinningsom-
rådet är försurningspåverkat och Sto-
ra och Lilla Råvattnet ingår därför i
kalkningsprogram. De första kalk-
ningarna av Stora och Lilla Råvatt-
net utfördes 1987.

I sjön Stora Råvattnet finns abborre,
gädda, mört, braxen och benlöja. Äld-
re uppgifter (Holmgren 1904) berät-
tar att det tidigare funnits öring i både
Stora och Lilla Råvattnet. Dessutom
uppges ruda har förekommit. Upp-
gifter på att det även funnits flod-
kräfta i sjöarna är något osäkrare,
men det är inte osannolikt att så skulle
vara fallet.

I det norra avrinningsområdet finns
några mindre sjöar; norra och södra
Dammetjärnet och Stora Lysevattnet.
Nyare uppgifter på fiskförekomst i
dessa sjöar saknas, likaså uppgifter
om vattenkvalitén i denna gren. Äld-
re uppgifter (Holmgren 1904) berät-
tar att det tidigare funnits abborre,

Foto: Tomas Janson, Hushållningssällskapet
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gädda och öring i samtliga dessa sjö-
ar. Slutligen så det tredje avrinning-
sområdet som är beläget längst sö-
derut av de tre. Detta avrinningsom-
råde saknar sjöar och har sin upprin-
nelse i skogs och myrmarker.

I Stora Råvattnet finns en raserad
regleringsdamm. Hur det ligger till
med vandringshinder för fisk och kräf-
tor, både naturliga och anlagda bör
utredas i inventeringen.

Det är angeläget att få en bättre bild
av avrinningsområdets fiskfauna och
dess förutsättningar för att bygga upp
öring och flodkräftbestånden. Detta
gäller både de rinnande vattnen och
sjöarna.

Ljusebråtenbäcken är en liten bäck som
har sin upprinnelse i några mindre tjär-
nar och myrar norr om Svingsjön på
Kroppefjäll. Bäcken är inte inventerad
och dåligt känd avseende fisk- och
kräftförekomst. Bäcken är dock till-
räckligt stor för att hysa både öring
och flodkräfta. Flodkräfta lär enlig upp-
gift finnas i bäcken. Ljusebråtenbäck-
en är reglerad genom en damm i utlop-
pet av Mölnerudstjärnarna.

Svingån som mynnar i Valboån vid
Illesäter har sin upprinnelse på
Kroppefjäll. Avrinningsområdet domi-
neras av den stora och flikiga Svine-
sjön (230 ha). I avrinningsområdet in-
går även Slagsjön och Stensvattnet.
Ett naturreservat är numera bildat som
omfattar den södra delen av Svine-
sjön och området söder därom.
Området har påverkats starkt av för-
surningen och de första kalkningarna
utfördes 1985. Genom kalkningarna
upprätthålls numera vattenkvalitén på
en acceptabel nivå. I Svingsjön finns
abborre, gädda, mört, gers och ål. Ti-
digare fanns även gott om flodkräfta i
Svingsjön, men det är osäkert om den
finns kvar eller om den är försvunnen
från sjön. Svingån hyser ett öringbe-
stånd och flodkräfta. Ev vandrar öring
från Valboån upp i Svingån.

Det är angeläget att ta reda på om
flodkräfta finns kvar i Svingsjön.
Svingsjöns flodkräftbestånd måste
restaureras och det är då också nöd-
vändigt att kalkningarna anpassas för
de högre vattenkvalitétskrav som
kräftan har. Vidare är det angeläget
att en heltäckande inventering görs
av Svingån avseende vandringshin-
der och kräft- och öringbiotoper.

Säterbäcken är en liten bäck som har
sin upprinnelse i småsjöar och skog
och myrmarker SV Svinesjön. Bäck-
en är till del översiktligt inventerad i
samband med Färgelanda kommuns
våtmarksprojekt. Säterbäcken hyser
öring och elritsa. Bäcken utgör bitvis
en fin öringbiotop. Ett registrerat dik-
ningsföretag finns i Säterbäckens övre
delar. Behovet av konkreta fiskevård-
sinsatser bedöms som litet. Dock ut-
gör bäcken en potentiell biotop för
flodkräfta.

Ragnerudssjön utgör ett av de områ-
den på Kroppefjäll som inte påver-
kats av försurningen i den omfatt-
ningen att det bedömts vara motive-
rat att starta kalkningsprojekt. Rag-
nerudssjön omges av skogs, berg- och
myrmarker. En del mindre sjöar rin-
ner till sjön. Den största tillrinningen
sker via Ambolnbäcken med sjöarna
Stora Kvarndålet och Stora Amboln.

Ragnerudssjön avvattnas via ån Ju-
lan, som mynnar i Valboån. Ragne-
rudssjön är reglerad med en regle-
ringsdamm. Nedre delen av Julan går
genom jordbruksmark och omfattas
delvis av ett dikningsföretag. Fisket i
Ragnerudssjön med båda sydliga vi-
karna Gålsjön och Bergsjön förvaltas
av Ragnerudssjöns fiskevårdsområ-
desförening.

Ragnerudssjön innehåller arterna ab-
borre, gädda, flodkräfta, lake, mört,
siklöja och ål. Flodkräfta har plante-
rats ut i sjön och Julån. Det saknas
dock uppgifter om hur starkt flod-
kräftbeståndet är. Siklöjan och laken
är också utplanterade i sjön. Även
sik har inplanterats under 1940-50 ta-
let, men det finns inga uppgifter på
att den skulle finnas kvar i sjön. I
sjöarna St Kvarndålet och Stora Am-
boln finns uppgifter om att arterna
öring, abborre, mört och lake skall
finnas, i Stora Kvarndålet även gäd-
da och ål. I Julan förekommer öring,
elritsa och flodkräfta.  Avrinningsom-
rådet är mycket intressant ur fiske-
och fiskevårdssynpunkt och bör där-
för ha en hög prioritet.

Det är angeläget att få en bättre bild
av avrinningsområdets fiskfauna och
dess förutsättningar för att bygga upp
öring och flodkräftbestånden. Detta

Foto: Tomas Janson, Hushållningssällskapet
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gäller både Julan och Ambolnbäcken
och Ragnerudssjön. Området bedöms
som mycket intressant ur ett fiskeri-
biologiskt perspektiv.

I de södra delarna av detta område
har inte försurningspåverkan alls varit
lika stor som i de norra delarna. Tidi-
gare fanns ett mycket livskraftigt be-
stånd av flodkräfta här, men det har
gått tillbaka mycket kraftigt. Sannolikt
beror detta på flera faktorer såsom
sjukdom på kräftorna (porslinssjuka har
konstaterats), försämrad vattenkvali-
tet, överfiske och ökade vattenstånds-
fluktuationer och sedimenttransport
genom omgivande markanvändning;
främ.st jord och skogsbruk. Kräftpest
har dock ännu inte kunnat konstateras
i Valboåns övre delar

1.4 Signalkräftor och kräftpesthot
Den närmsta kända lokalen där sig-
nalkräftor förekommer är  i Näsöln.
Fågelvägen skiljer det sig endast ca
12 km mellan Svinesjön och Näsöln.
Detta är ett konstant hot mot skötsel-
området, men det krävs dock att nå-
gon eller något flyttar kräftorna från
Näsöln till skötselområdet för att pest
och signalkräftor skall komma in i om-
rådet. I Ellenösjön-Östersjön gavs un-
der slutet av 1960-talet tillstånd att plan-
tera in signalkräftor. Utsättningar ge-
nomfördes men något bestånd lycka-
des inte etablera sig.

Det finns flera vandringshinder i sys-
temet som kan nyttjas i syfte att hin-
dra spridning av pest och signalkräftor
om det skulle uppstå behov av detta i
framtiden. Ellenö kraftverk, Edstena-
fors kraftverk och Ödeborgs kraftverk
är exempel på anläggningar. På den-
na platser kan man teoretiskt stoppa
en pesthärd. Man kan med hjälp av
dammarna minimera vattenflödet i vat-
tenflödena under tuberna och med hjälp
av släckt kalk (Ca(OH)2) höja pH till
12,5 i läckagevattnet. På detta vis slås
allt liv ut på en kortare sträcka. Detta
ger att pestsporerna inte har något liv
att ”klättra vidare upp i systemet på”.

Det höga pH-värdet skall upprätt-
hållas i 3 dygn för att allt liv skall
släckas ut. Tillsammans med pH-
höjningen måste en aktiv minkbe-
kämpning göras. Döda eller döende
kräftor och fisk drar till sig mink.
Mink kan vid dessa tillföllen ta med
sig pestsporer i pälsen och springa
upp i nästa vatten. Genom att sätta
ut hönsnät på en strategisk plats ned-
ströms dammen och i nätet ha ett
par hål där fällor sätts kan man ef-
fektivt hindra mink från att ta sig
förbi.

1.5 Övriga hot
Försämrad vattenkvalitet genom änd-
rad markanvändning eller ändrade
nederbördsförhållanden kan försäm-
ra förutsättningarna för flodkräfts-
bestånden. Ett ökat predattions tryck
från mink i takt med att flodkräfts-
bestånde kommer tillbaka kan utgö-
ra ett hot.

1.6 Skyddsplan för hela
skötselområdet
Fiskerättsägana inom skötselområ-
det ansvarar genom sin förvaltarroll
för att flodkräftsfisket utförs på ett
uthålligt sätt. Fiskerättsägarna kan
aktivt verka för att skötselområdets
tidigare flodkräftsbestånd återska-
pas.

Flodkräftbeståndet inom skötselom-
rådet är attraktivt och kan komma
att utsättas för tjuvfiske. Detta ger
att fiskerättsägarna bör intensifiera
tillsynen under kräftfiskeperioden.

1.7 Målsättning för skötselom-
rådet Övre Valbodalen är att:

1.8 Kräftvårdande åtgärder för
skötselområdet

* Sprida information om flodkräf-
tor och spridning av kräftpest/sig-
nalkräftor
* Hindra illegala utplanteringar av
signalkräftor (Pacifastacus leni-
usculus)
* Hindra spridning av kräftpest (Ap-
hanomyces astaci)

* Verka för att kräftprovfisken ge-
nomförs i Östersjön-Ellenösjön
* Provfiska och följa upp flodkräft-
beståndet i de kräftförande vatt-
nen
* Verka för en stabil och tillfreds-
ställande vattenkvalité.  Kalkninga-
rna och kalkningsstrategin ses sam-
tidigt över. Vattenkvalitén i hela det
aktuella området måste vara an-
passade till flodkräftans krav.
 * Verka för en stabil vattenföring
i de rinnande vattendragen
* Ha tillräckligt med bon och göms-
len
* Undvika överfiskning
* Verka för att flodkräftor återin-
troduceras i de vattenområden som
tidigare haft flodkräfta.

* Informationsspridning, informa-
tionstavlor om kräftor och spridning
av kräftpest t ex i samband med
försäljning av fiskekort.
* Årlig inrapportering av kräftfis-
ket till fiskerättsägare. Lokal, da-
tum, storlek, antal, kön, antal red-
skap, fångst per redskap mm för
att följa upp utvecklingen av kräft-
beståndet.
* Fortsatt minkjakt med inrappor-
tering.
* Uppföljning av utsättningarna som
utfördes under perioden 1995-1996
genom provfiske.
* Årligen ansöka om medel för in-
köp av flodkräftsyngel för återin-
troduktionsprojekt.
* Bedriva minkjakt

Foto: Länsstyrelsen i Värmland
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- Färska kräftor (döende eller döda) nedkyls till kylskåps-
temperatur (0-4°C snarast efter insamlandet), vid ivägs-
ändandet 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 Hongslo) skall
aviseras av insändaren snarast möjligt eller helst 7-10
dagar före insändandet av prover. Proverna 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 meddelas om möjligt också.

Preliminära svar kan meddelas snarast och slutsvar med-
delas skriftligt efter ca 14 dagar. Om detta inte är möjligt
meddelas uppgiftslämnare. Fiskavdelningens jourhavande
är uppdaterad avseende pågående fall av kräftundersök-
ningarna.

Tillvägagångssätt vid att misstanke om pestsmittade flodkräftor

Från och med augusti 2002 genomför Statens vete-
rinärmedicinska anstalt (SVA), fiskavdelningen,
kräfthälsokontrollerna i naturvatten och odlingar.
Döda och döende kräftor i ett naturvatten som mis-
stänks 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 insam-
landet. Detta för att säkerställa diagnosen kräftpest,
genom att isolera kräftpestsvampen Aphanomyces
astaci från insjuknade kräftor. Kräftor som påträf-
fats döda är mindre lämpade för analys men bör
också insamlas. Vid insamling av döda kräftor bör i
första hand de färskaste exemplaren väljas. Vid in-
sändning av flera kräftor skall respektive kräfta mär-
kas 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 vatten
kan dessa konserveras enligt nedan för förvaring för se-
nare analyser, samtidigt som man undersöker sitt vatten
efter ytterligare döende eller döda kräftor. Vid upptäckt
av döende kräftor vid tidpunkter (fredagar, helger mm.)
som inte är lämpligt för sändning till Uppsala kan kräftor-
na konserveras enligt nedan. Vid sändning till SVA av
färska eller frysta kräftor skall de vara framme dagen
efter. Kontakta fiskerikonsulenten vid Länsstyrelsen och
framförallt SVA innan kräftorna skickas för att bästa
insamlings- och insändningsförfarandet för dagen kan an-
passas. Om det är vid sådan tidpunkt eller att fiskerikon-
sulenten på länsstyrelsen inte är nåbar, kan enbart Thor-
björn 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 levan-
de tillstånd (döende kräftor).

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

- Konserverat material konserveras fortast möjligt i 70
% spritblandning, (2/3 starksprit 95 %, alternativt T-röd 2/
3 och 1/3 vatten).

   Bilaga



SYFTE

Syftet med projekt Astacus är att vidareutveckla gränsområdet mellan Norge och Sverige till ett skyddsområde/
kärnområde för flodkräfta.
Flodkräftsbestånden skall återetableras och stärkas så att de kan utgöra underlag för ett bärkraftigt rekreations- och
näringsfiske. Formerna för rekreations- och näringsfiske skall utvecklas inom projektet.
Kräftorna skall indikera rena och friska vatten som skapar en positiv inställning och ett starkt engagemang till att ta
tillvara vattnen.
Målsättningen med projektet kan formuleras i två delar där delarna utgör förutsättningar för varandra.

                        1. Bevarande, stärkande och återintroduktion av flodkräftbestånd inom området.
                        2. Uthålligt nyttjande av flodkräftbestånden i form av rekreationsfiske och näringsfiske.

FINANSIERING

Projekt Astacus finansieras och drivs av följande institutioner och företag;
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