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 Kräftskötselområdet  Helgesjön / Bodaälven

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 sötvattens 
levande storkräftan som förekommer naturligt i Sve-
rige. Den antas ha invandrat till Skandinavien för 
drygt 10 000 år sedan. Antalet lokaler med flodkräf-
tor i Sverige är nu uppskattningsvis färre än 1000 
(ca 250 av dessa finns i Värmland och Dalsland), 
att jämföra med de över 30 000 lokaler som fanns i 
början av 1900-talet. Arten har i huvudsak minskat 
till följd av kräftpest som i dagsläget sprids genom 
illegala utsättningar av signalkräftor som alltid är 
bärare av kräftpest. Som en följd av den kraftiga 
tillbakagången är flodkräftan klassad som Akut Ho-
tad (CR) sedan 2010 i den nationella rödlistan för 
hotade djurarter. Flodkräftan har även drabbats av
försurning, föroreningar, vattenregleringar, övergöd-
ning, utdikning av skog- och jordbruksmarker som 
starkt bidrar med och igenslamning av lämpliga 
livsmiljöer i sjöar och vattendrag mm. 
  Signalkräftan kommer ursprungligen från Nord-
amerika och introducerades lagligt i stora delar av 
södra och mellersta Sverige från slutet av 1960-talet 
fram till mitten av 1990-talet. Detta gjordes för att 
ersätta flodkräftan där denna drabbats av kräftpest. 
Man trodde under denna period att det inte gick 
återintroducera flodkräftor i en sjö som tidigare 
drabbats av kräftpest, vilket är ett helt fel. Detta 
utvecklades senare till en felaktig myt som numera 
bl.a. ligger till grund för illegala utplanteringar med 
signalkräftor. Signalkräftan är motståndskraftigare 
mot kräftpest jämfört med flodkräftan, men den är 
inte immun, vilket är en mycket vanlig och felaktig 
uppfattning. Signalkräftor kan dö av akut kräftpest 
under vissa omständigheter, däremot dör inte 100 
% av beståndet. Det som inte framkom under 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. 
  Länen i södra och mellersta Sverige med undantag 
för Gotland, Värmland och Västra Götaland, har 
förlorat de flesta flodkräftvattnen. I Värmland och 
Dalsland är antalet flodkräftbestånd mer stabilt, med 
goda bestånd. Med ”Kräftskötselområdet Helgesjön/
Bodaälven” jobbar Skillingmarks fvof i samarbete 
med föreningen ”Helgesjöns vänner” samt fiske-
rättsägare aktivt med att bevara och utveckla sitt 
flodkräftbestånd med syftet att ha ett stabilt och fisk-
bart bestånd med flodkräftor i framtiden. Framtagan-
det av ”Kräftskötselområdet Helgesjön/Bodaälven” 
finansieras av Länsstyrelsen i Värmland i samarbete 
mellan Skillingmarks fvof, ”Helgesjöns vänner” och 
Hushållningssällskapet i Värmland. 

Framtidsutsikter för flodkräftan
Eftersom det är människor som sprider signalkräf-
torna kan man stoppa den illegala utplanteringen och 
därmed hindra att kräftpest når ett flodkräftvatten. 
Det stora problemet är att nå ut till de personer som 
genomför den illegala handlingen. Ofta gör män-
niskor detta i oförstånd. Med informativa insatser 
kan man nå ut till den breda allmänheten. En viktig 
målgrupp i detta avseende är sommarstugeägare 
som vill skapa sig ett eget kräftvatten vid sin båt-
plats eller brygga. Dalsland, Värmland, Dalarna, 
Gävleborg och norrut har de bästa förutsättningarna 
med att bevara och utveckla flodkräftbeståndet. I 



Foto: Thomas Nilsson

södra Sverige dominerar signalkräftor vilket gör att 
där finns begränsade förutsättningar för flodkräftans 
framtid. Där flodkräftor förekommer finns en gene-
rell mycket god utveckling på flodkräftbestånden, 
mycket tack vare den kalkningsverksamhet som 
drog igång under 1980-talet. 

Vad är ett kräftskötselområde med tillhörande 
förvaltningsplan?
Att bilda ett kräftskötselområde med en tillhörande 
förvaltningsplan är ett arbetssätt i samarbete mel-
lan fiskerättsägare, fvof, lokalbefolkning, fiskare, 
myndigheter mm att aktivt arbeta med bevara och 
utveckla sitt eget lokala flodkräftbestånd. Allt byg-
ger på frivillighet och man förpliktigar inget med att 
ingå i kräftskötselområdet, däremot markerar men 
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 efter 
flodkräftor. En förvaltningsplan är ett nödvändigt 
verktyg för att fiskerättsägare och fvof ska kunna 
sköta och utveckla sina käftvatten på ett biologiskt 
och professionellt sätt. Planen främjar ett aktivt och 
lokalt anpassat kräftfiskevård- och utvecklingsarbete 

Exempel på konkreta användningsområden av förvaltningsplanen är: 

• Kunskapsbank för fiskerättsägare, styrelse, föreningens medlemmar, kommun, myndigheter och övrigt 
intresserade

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

• Ökar möjligheterna till att få stöd till åtgärder (kommunala åtgärder, fiskevårdsmedel m.m.)
• Historiskt dokument över flodkräftbeståndets utveckling och dess förvaltning
• Referensdokument om miljöpåverkan eller allvarlig skada inträffar (skadeståndskrav)
• Underlag för produktion av informationstavlor, broschyrer och hemsidor
• Ovärderlig kunskapskälla 

som leder till att framtida insatser i fiskevårdsområdet 
blir kostnadseffektiva, fiskeribiologiskt riktiga och 
ger ett större utbyte. Dessutom skapas genom planen 
förutsättningar att återuppleva traditionen med en 
”kräftfiskepremiär 8 augusti kl. 17.00”. Ett starkt 
flodkräftbestånd eller utveckling av dammodling kan 
också leda till utveckling av näringsverksamhet.
  
Kräftskötselområdet Helegesjön / Bodaälen
Skillingmarks fvof och föreningen ”Helgesjöns vän-
ner” har med berörda fiskerättsägarna i de hemman 
som berör Helgesjön, Bodaälven, Risvattnet och 
Edstjärnet gått samman och bildat kräftskötselområ-
det Helgesjön/Bodaälven för att gemensamt bevara 
och att förbättra de bestånd av flodkräftan (Astacus 
astacus) som finns i området. Helgesjön/Bodaälven 
ingår i Skillingmarks fvof men utgör endast en del 
av fvo. 
  Denna förvaltningsplan som ni nu håller i handen 
är unik och speciellt framtagen för ”Helgesjöns Vän-
ner” och Skillingmarks fiskevårdsområdesförening. I 
samband med framtagandet av planen har intervjuer 
gjorts med fiskevårdsområdesföreningens ordfö-
rande, Lars-Erik Eriksson, fiskerättsägare Thomas 
Nilsson och Jan Littorin.

Flodkräfta i Risvattnet. 
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Målsättning för kräftskötselområdet Helgesjön/Bodaälven

Foto: Thomas Nilsson

• Hindra illegala utplanteringar av signalkräftor (Pacifastacus leniusculus) till området
• Hindra spridning av kräftpest (Aphanomyces astaci)
• Informationsspridning till besökare, sommarstugeägare, badgäster, fiskare mm. med hjälp av skyltar 

och broschyrer om flod/signalkräftor och spridning av kräftpest. Informationsspridningen skall ske 
framförallt vid platser där människor kommer i kontakt med vattensystemet t ex rastplatser, badplatser 
isättningsplatser för båtar. 

• Söka fiskevårdsmedel av Länsstyrelsen i Värmland för stödutplantering av flodkräftor i framförallt 
Helgesjön.

• Bibehålla den stabila och tillfredsställande vattenkvalitén som nu råder i Helgesjön 
• Det skall finnas tillräckligt med bon och gömslen
• När flodkräftbeståndet är tillräckligt stabilt skall en tradition med årlig återkommande kräftpremiär 

upprättas. Förslagsvis andra helgen i augusti kl. 17.00.  Kräftfisket skall omges med tydliga råd och 
rekommendationer för ett hållbart uttag. T.ex. minimått om 10 cm, 15-20 mjärdar/fiskerättsägare, fis-
ket kan bedrivas under 2 – 4 helger t.o.m andra helgen i september. Syftet är att skapa en positiv syn 
på resursen som flodkräftorna utgör och skapa en ”glad kväll” där ortsbor har någonting att se fram 
emot. Ju fler människor som ser flodkräftorna som en resurs och har glädje av den, stärker viljan att 
bevara och utveckla flodkräftbeståndet

• Årligen inventera flodkräftbestånden 
• Ta del av spridningen av det illegalt utplanterade signalkräftbeståndet i Högsäterälven.
• Undvika överfiskning av flodkräftbeståndet
• Tillsammans med Länsstyrelsen bilda ett skyddsområde för flodkräfta av ”Kräftskötselområdet Hel-

gesjön/Bodaälven”
• Informationsspridning till hela Skillingmarks fvof samt angränsande föreningar/fiskelag i Norge om 

Helgesjöns/Bodaälvens arbete med att bevara, återintroducera och utveckla flodkräftbeståndet. Syfte 
att förhindra illegal utplantering signalkräftor till kräftskötselområdet samt även till angränsande vat-
ten framförallt Edssjön/Björkelången vilket Bodaälven mynnar i. Detta är en mycket viktig åtgärd för 
hindrandet av spridning av kräftpest till Helgesjöns/Bodaälven.

• Den fiskodlaren om levererar utsättningsfisk inom kräftskötselområdet måste garantera att det inte 
förekommer signalkräftor eller en akut kräftpest i anslutning till sin fiskodling. Om odlaren inte kan 
garantera detta bör av avstå utplanteringen med fisk.
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Övre delen av där den ”schaktade” sträcken i Bodaälven började. Det är stor skillnad på bredden av älven. Notera 
hur grunt det är, halva mjärden är över vattenytan. Bilden är tagen i samband med Länsstyrelsen provfiske 2003. Det 
var lågvatten vid provfisket, men det belyser vilka behov som föreligger i Bodaälven. Foto Länsstyrelsen i Värnland.
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• Vid varje årsmöte för Skillingmarks fvof och ”Helgesjöns vänner” skall ”Kräftskötselområdet Helge-
sjön/Bodaälven” utgöra en punkt i dagordningen. En summering över åtgärder det gångna året samt 
prioriterade kommande åtgärder.

• Informationsspridning, informationstavlor om kräftor och spridning av kräftpest t ex i samband med 
försäljning av fiskekort samt uppsättning av skyltar vid lämpliga platser.  Viktig information kan 
koncentreras till Konsum, sockenstugan samt till Bönäsets campingplats

• Bedriva minkjakt inom kräftskötselområdet
• Utse en person som är kräftansvarig inom kräftskötselområdet. Personen sköter kontakter med myn-

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

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

• I samarbete med Skillingmarks fvof och fiskerättsägarna i Högsäter årligen följa signalkräftans ut-
bredning i Högsäterälven/Buåa.

• Årlig uppföljning av länsstyrelsen provfiske från 2003 i Bodaälven, inrapportering till fvof/kräftan-
svarig. Syftet är att följa beståndsutvecklingen och resultatet skall utgöra grund för råd och rekom-
mendationer för hur framtidens kräftfiske skall bedrivas i Bodaälven.

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

• Stödutplantering av flodkräftor i Helgesjön
• Om det lokalt finns ett starkt bestånd med flodkräftor i Bodaälven/Risvattnet kan dessa vid behov 

flyttas inom Bodaälven med syftet att skapa ett bra bestånd från Helgesjöns utlopp ned till Edstjärnet.
• Söka fiskevårdsmedel för biotopvårdande åtgärder i Bodaälven med syftet att förbättra förutsättning-

arna för öring och flodkräftor. Först bör en biotopvårdsplan framställas samt elfisken genomföras före 
och efter åtgärder. T e x en viktg biotopvårdande åtgärder är att återställe Bodaälvens ”kvillområde” 
ca 300 uppströms inloppet till Edstjärnet. Fiskevårdsmedel kan sökas för hela genomförandet.

• Provfiska Edssjön/Björklangen för att säkerställa att det inte finns illegalt utplanterade signalkräftor 
i anslutning till Bodaälvens mynning i Edssjön.

Konkreta åtgärder för kräftskötselområdet:

Skymning vid Helgesjön, i väntan på att vittja kräftburar kanske? Till höger i bilden syns den södra udden av Knuppholmen.
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Kräftskötselområdet Helgesjön / Bodaälven

 Karta 1. Avgränsningen för Kräftskötselområdet Helgesjön/Bodaälven. Rödmarkering i Norra delen av Nordsjön 
samt Högsäterälvens/Buåas nedre del markerar förekomst av signalkräftor.
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Kräftskötselområdets tillrinningsområde
Skillingmarksbygden karakteriseras av ett tydligt 
sprickdalslandskap som sträcker sig i nord – sydlig 
riktning med relativt karga miljöer på högre höjder. I 
botten av sprickdalarna finns oftast långa och smala 
näringsfattiga sjöar. Helgesjön utgör en sådan typisk 
sjö. Det är en ca 6 km lång, relativ flikig och närings-
fattig klarvattensjö som delas ”rättvist” av norrmän 
och svenskar. Ca 3 km av sjön ligger i Sverige och 
ca 3 km i Norge. Sjöns omgivningar domineras av 
barrskog med inslag av lövskog och myrmarker. Upp-
skattningsvis 100 fastigheter, huvudsakligen i form 
av fritidshus finns i anslutning till sjön. På senare år 
har trycket ökat för att bygga fritidshus i anslutning 
till sjön. Man når Helgesjön dels via en väg på från 
den norska sidan samt en söderifrån på den svenska 
sidan. Helgesjöns västra sida består vägnätet av en 
skogsbilväg och därmed endast ett fåtal fritidshus.  
  För den breda allmänheten är Helgesjön, Boda-
älven eller Risvattnet relativt svårtillgänglig. Det 
finns t ex ingen naturlig badplats där människor kan 
besöka Helgesjön utan att passera eller parkera mer 
eller mindre i anslutning till fritidshus.  

Kalkning inom kräftskötselområdet
Sjöarna i Skillingmarks fiskevårdsområde ingår i Kö-
laälvens åtgärdsområde för Länsstyrelsens kalknings-
verksamhet. Området är geografiskt vidsträckt med 
en komplex hydrologisk struktur. Anledningen till att 
kalkningen i området startade var kraftiga minskningar 
av fiskbestånden i ett flertal sjöar och vattendrag. Kalk-
ningen i Helgesjön och Risvattnet samt tillflödet Fjäll-
sjön påbörjades i jan-feb 1985. Motiven för kalkningen 
i Fjällsjön och Helgesjöns utgjordes av ”strategisk 
kalkning” medan motivet gör Risvattens var ”Fiske av 
lokalt intresse”. Numera utgör Bodaälven ett mål och 
målområde för kalkningen. Motiven för kalkningen är 
sällsynt bottenfauna, mört och flodkräfta. Den kemiska 
målsättningen med kalkningen är att pH inte skall un-

derstiga 6,0. Numera kalkas tillflödet Fjällsjön med 30 
ton årligen via båtkalkning.

Uppföljning av kalkningen inom  
kräftskötselområdet
Syftet med kalkningen är att återställa sjöar/vat-
tendrag till det tillstånd som rådde innan försur-
ningen. För att få reda på hur kalkningsinsatserna 
lyckats under året genomförs vattenkemiska och 
biologiska undersökningar. Den vattenkemiska 
provtagningen startade i mitten av 80-talet men 
det finns provtagningsserier från 1972 för Helge-
sjön och 1979 för Risvattnet. De vattenkemiska 
undersökningarna ger oftast endast ett ögonblicks-
värde för tillståndet, medan de biologiska under-
sökningarna någorlunda kan beskriva hur vatten-
kemin varit under hela året. Bottenfaunan d.v.s. 
de djur som lever på eller i bottnen t.ex. insekts-
larver, maskar, snäckor och musslor är en viktig 
indikator på miljön i vattnet. Den biologiska prov-
tagningen i Kräftskötselområdet startade 1999 
med bottenfaunaprovtagning i Bodaälven. Botten-
faunan har undersökts vid fyra tillfällen sedan 1999, 
se tabell 1. Vid samtliga undersökningar bedömdes 
Bodälven till ”Ingen eller obetydlig påverkan av 
försurning. I Bodaälven har det även genomförts 
kräftprovfiske 2003 av Länsstyrelsen i Värmland. 
Inom området finns tre vattenkemiska provtagnings-
punkter, vid inloppet till Helgesjön (Fjällsjön), utlopp 
ur Helgesjön samt Bodaälven (Kyrkan).
  Vattenprovtagningen genomförs 2 – 5 ggr per år 
och parametrar som mäts i vattnet är; pH, alkalinitet, 
konduktivitet, färg och temperatur. När man pratar 
om försurning i sjöar och vattendrag är det ofta pH  
/ett mått på surhetsgraden) och alkalinitet man pratar 
om. Alkalinitet är ett mått på vattnets förmåga att stå 
emot försurning och 0,1 mekv/l innebär att vattnet 
har en god buffringsförmåga. I denna förvaltnings-
plan redovisas endast pH och alkalinitet. 

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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Figur 1. pH och alklinitet för Helgesjön för perioden 1972 – 2011. 
Provtagningspunkten är belägen vid Helgesjöns utlopp.
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Figur 2. pH och alklinitet för Bodaälven för perioden 1984 – 2011. 
Provtagningspunkten är belägen vid kyrkan i Skillingmark.

Figur 3. pH och alklinitet för Risvattnet under perioden 1979 – 
1993. Denna mätpunkt undersöks inte längre.
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  Kalkningarna i systemet påbörjades 1985 detta 
kan man tydligt se i figur 1. För Helgesjön finns 
några vattenkemiska undersökningar från början av 
1970-talet och fram till 1980, från och med 1985 
finns kontinuerliga vattenkemiska undersökningar. 
I Fig 1 kan man se att Helgesjön fram till 1985 
hade problem med försurning. Bottennoteringen för 
Helgesjön var 1980 med en ”dipp” ned till pH 5,5 
medan alkaliniteten var mer eller mindre obefintlig 
fram till kalkningens början. Under denna period 
fanns inte vattenkemiska förutsättningar för flod-
kräftor i Helgesjön och Bodaälven vilket fick som 
påföljd att kräftbeståndet minskade kraftigt.
  Däremot har det sedan 1985 efter att kalkningen 
startade haft en stabil och tillfredsställande vatten-
kemi för flodkräftor.  

 Sammanteget uppvisar de undersökningar som ge-
nomförs i samband med kalkningseffektuppföljningen 
att det finns mycket goda vattenkemiska förutsätt-
ningar för flodkräftor inom kräftskötselområdet. 

 
Vattnens status i Kräftskötselområdet Helgesjön/
Bodaälven
Helgesjön, Buåa/Högsätersälven och Bodaälven be-
dömdes år 2009 ha en god ekologisk status.  
  Den kemiska ytvattenstatusen, exklusive kvick-
silver, för alla vattenförekomster i Skillingmarks 
fiskevårdsområde bedöms vara god. Den kemiska 
ytvattenstatusen inklusive kvicksilver, uppnår inte 
god status eftersom det extrapolerade värdet för 
kvicksilver i gädda överskrider gränsvärdet. 

Tabell 1. Ca 300 m nedströms utloppet ur Risvattnet undersöks bottenfaunan i Bodaälven. 
Sedan 1999 har 4 undersökningar genomförts. Vid samtliga tillfällen har bottenfaunan 
bedömts till A = ”Ingen eller obetydlig påverkan av försurning”. (Övriga bedömningskriterier 
är B=”Betydlig påverkan av försurning” eller C= ”Stark eller mycket stark påverkan av 
försurning” ). 

Foto: Eva Nilsson, Hushållningssällskapet
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Helgesjön är totalt ca 431 ha stor. Helgesjön har ett 
större tillflöde som mynnar i den norska och därmed 
norra delen av sjön. Tillflödet avvattnas av Fjällsjön 
samt ett flertal mindre tjärnar öster om Helgesjön på 
den svenska sidan. Helgesjön ligger 163 m.ö.h. med 
ett maxdjup om 40 m, medeldjup 15 m, omsättnings-
tiden (den tid det tar att byta ut Helgesjöns totala 
vattenvolym) 6,67 år, dvs. den är tacksam att kalka. 
Stränderna är oftast steniga och sluttar snabbt ned 
till 5 – 10 m. De finns dock flera större stengrund 
ute i sjön. Strändernas vegetation är relativt sparsam 
med gles övervattensvegetation. 

Beskrivning av Helgesjön i ”Wermlands Läns 
Fiskevatten”, 1895
I boken Wermlands Läns Fiskevatten från 1895, 
skriven av Carl Cederström kan man ta del av dåti-
dens utförliga beskrivning över merparten av Värm-
lands sjöar och vattendrag.”.
  I boken beskrivs Helgesjön enligt följande: ”I 
Nordmarks härad, Köla socken. 162,7 höjd ö.h. Till-
flöde: bäck från Fjellsjön, Aflopp: Skillingmarkself 
till Ristjärn. Längd: 5930 m. Bredd: 889 m. Djup: 
intill 23,7 m. Stränder: tverbranta, skogbevuxna, 
med vassrika vikar. Botten: sten, i vikarne dy. . 
Vatten: klart. Istid: Nov-Maj. Fiskarter: Abborre,  
gädda, mört, benlöja, nors,  lake, - benlöjan 5 tum 
lång. Vasar utsatta. Sågverk vid Skillingmarkself ”. 

Sjöupgifter från 1938 av A. Björnemark för Hel-
gesjön och Bodaälven
I Fiskeriverkets sjöarkiv finns det noterat att 1938 
förekom gädda, abborre, lake, mört, benlöja ål och 
gers. Siktdjupet var 4,0 och pH 7,0. Det var sålunda 
en artfattig sjö med avseende på antalet fiskarter. Det 
finns inget noterat om förekomst av flodkräftorna.  
Övriga notiser av intresse 1938 var att skillnaden 
mellan vanligaste låg- och högvattenstånd var 1,4 m, 
omgivningarnas beskaffenhet var raskt sluttande, 85 
% skogsmark, 15 % odlad mark och äng.  Det fanns 
få lekplatser för gädda men att bottnens beskaffen-
het dominerades av sten, berg och dy. Det fanns 
goda lekplatser för sikarter. Det förekom ”äkta” 
algblomning oftast under juli månad. Övervatten-
vegetationen bestod av vass, säv, starr, fräken och 
topplösa i ringa utsträckning. Botten-, strand- och 
undervattensvegetationen bestod av gul- och vit 
näckros, gäddnate, notblomster, hårnate och brax-
engräs. Sjön har aldrig blivit sänkt men var reglerad 
med avseende för vattenkraft och flottning med reg-
leringshöjden 1,4 m. Dammen bestod av trä och jord 
med tre stycken luckor av trä. Ålyngelledare fanns 
ej men ålyngel kunde möjligen passera. Däremot 
kunde både ålyngel och fisk passera dammen när 
luckorna var öppna. Ålynglet vandrade under juli 
och augusti. Någon fabrik eller annan industriell 
anläggning fanns inte vid sjön som kunder förorena 
sjön. De som hade fiskerätt i Helgesjön var hem-

 Kräftskötselområdet  Helgesjön / Bodaälven

 11

Helgesjön är en populär sjö med flertalet relativt nybyggda fritidshus. Bilden är tagen vid Svartvika på den Norska 
sidan av Helgesjön. 



manen i Boda, Högsäter, Hångstad samt ”Norgesko-
gen”. Fiskerättsägarna bedrev fisket samt det fanns 
flera ”tillfällighetsfiskare”. Tjuvfiske bedrevs med 
det fanns ingen ordnad fisketillsyn, fiskeredskap som 
nyttjades var ryssjor, nät, mjärdar och krokredskap.

Flodkräftornas utveckling i Helgesjön
Det finns ingen notering om förekomst av kräftor 
i Helgesjön 1895 eller 1938. Det har troligen fun-
nits enstaka flodkräftor i Helgesjön under en längre 
period, framförallt i anslutning till utloppet. Det har 
inte bedrivits något fiske efter dem och därmed har 
det inte utvecklats någon tradition. Under 2011 har 
man provfiskat olika delar av Helgesjön, även på 
den Norska delen, och påträffat kräftor, dock inga 
stora mängder

Bodaälven
Bodaälven avvattnar Helgesjön. Den är en av Eda 
kommuns längre rinnande vattendrag med sina ca 5 
km. Helgesjön är en näringsfattig klarvattensjö vil-
ket avspeglas i Bodaälvens klara vatten. Älven bryts 
av sjöarna Risvattnet och Edstjärn. Älven rinner 
genom sandiga sjösediment. Omgivningarna utgörs 
av morän, utom vid Risvattnets östra sida, där kalt 
berg går upp i dagen. Älvdalssidorna är branta och 
med djupa sprickgrottor i gnejsgrunden. Närmast 
vattnet finns en kantzon av lövträd som består av 
gråal, björk och sälg.
  Älven är hårt påverkad av flottledsrensning och 
övrig kraftverksproduktion som sedan länge har 
upphört. En 8 mm ”smalfilm” finns hos Skilling-
marks fvof:s ordförande Lars-Erik Eriksson från 
tiden då flottningen bedrevs i Bodaälven. Enligt 
Cederströms beskrivningar från 1895 fanns det en 
kvarn vid utloppet ur Risvattnet och ett garveri vid 
utloppet ur Edstjärn. Undertecknad har fått muntliga 
uppgifter om att det bedrevs flottning redan under 
1700-talet i älven. Resterna efter mänsklig påverkan 
sätter fortfarande sina spår på älven, vilket påverkar 
vattendragets biologiska liv negativt. T ex har man, 
under 1950-talet, rätat ut en sträcka på ca 250 m 
med en ”caterpillar”, vilket medförde att ”kvillom-
råde” (älven förgrenades en kort sträcka) slätades 
bort. Sådana områden är vanligtvis mycket ovanliga 
och viktiga områden för framförallt öringens yngre 
årsklasser. Resterna efter ”kvillområdet” finns fortfa-
rande kvar. Att återställa/öppna upp ”kvillområdet” 
bör vara högt prioriterat för framtida biotopvård vil-
ket skulle gynna både öring- och flodkräftbeståndet.
Fiskvårdande åtgärder har genomförts vid två oli-
ka tillfällen. I mitten av 1990-talet genomfördes 
biotopvårdande åtgärder i hela Bodaälven, med 
handkraft i Eda kommuns regi, varav undertecknad 

Bilden är tagen på en av 
de sträckor i Bodaälven 
som hade ett mycket 
bra kräftbestånd fram 
till slutet av 1970-talet, 
dvs sträckan ca 300 m 
uppströms Edstjärnet. 
Längst ned i bilden 
ser man resterna efter 
dammen som nyttjades i 
samband med flottningen. 

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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deltog. En andra fiskvårdande åtgärd genomfördes 
i början av 1990-talet med grävmaskin, då den ca 
250 m sträckan som ”schaktades” under 1950-talet 
återställdes. ”Kvillområdet” återställdes däremot 
inte utan fokus låg på att skapa djupare partier samt 
skapa en variation på strömsträckan. Något elfiske 
före och efter åtgärderna har tyvärr inte genomförts 
för att utreda effekten på fiskbeståndet. Syftet med 
de fiskvårdande åtgärderna var att delvis återställa 
förutsättningarna för öring stammen genom att åter-
ställa lek- och ståndplatser för öring. Som en bief-
fekt skapades bra biotoper för flodkräftorna.
  Ett elfiske i Bodaälven finns dokumenterat i Elfis-
kedatabasen vid Institutionen för akvatiska resurser, 
SLU. 1991 elfiskades en sträcka ca 150 m nedströms 
Risvattnet. Resultatet var mycket klent med avsak-
nad av årsyngel för öring samt att öring äldre än 1 år 
endast beräknades till 3,1/100 m2 vilket är mycket 
låga tätheter.  

Inventering av vattendrag – Biotopkartering av 
Bodaälven
För att förbättra planering av kalkning och biologisk 
återställning pågår sedan 2005 ett länsomfattande 
biotopkarteringsprojekt av Länsstyrelsen i Värm-
land. Inventeringen syftar till att undersöka biotoper, 
vandringshinder, nyckelbiotoper och restaurerings-
behov. Inom Kräftskötselområdet har Bodaälven 
inventerats. Resultatet av biotopkarteringen kan 
summeras enligt följande: Medelbredd 6,6 m, 3311 
m total längd inkl. sidofåror, 2 sidofåror. Bodaälvens 
totala areal uppgår till 21 965 m2. Vattendragets 
lopp: 2456 m rakt (74,2 %), ringlande 855 m (25,8 
%). Substrat som dominerar bottenmaterialet är sten 
(20 – 200 mm) och findetritus. 62 % av älven har 
en ”God beskuggning”, det är liten förekomst av 
död ved i älven. Det dominerande djupet är < 0,5 m 
vilket utgör 98 % av den totala sträckan medan det 
vanligaste strömförhållandet (53 %) är svagt ström-
mande (0,2 – 0,7 m/s). För öringen bedöms lekmöj-
ligheterna att det huvudsakligen ”inte finns synliga 
lekområden men rätt strömförhållanden”, att det 
finns bra med ”tämligen goda uppväxtförhållanden” 
för öring samt att det är brist på bra ståndplatser för 
öring. Det finns två definitiva vandringshinder i Bo-
daälven, utloppet ur Risvattnet, som är en gammal 
flottningsdamm, samt ca 200 m nedströms utloppet 

ur Helgesjön vid Kulnerud/Tallåsen, vilket är rester 
efter vattenkraftproduktion. Man kan fortfarande 
se rester efter turbin mm. Se sammanfattande re-
sultat från biotopkarteringen i Bodaälven i bilaga 
2, ”Resultat Vattenbiotoper” och bilaga 3 ”Resultat 
vandringshinder för mer detaljerad information av 
biotopkarteringen. En slutrapport kommer att sam-
manställas av Länsstyrelsen i Värmland med ytterli-
gare detaljerad information från karteringen.
  Genom att ta del av den informationen från bio-
topkarteringen kan föreningen lättare planera för 
kommande biotopvårdsåtgärder. 

Flodkräftornas utveckling i Bodaälven
Enligt Cederström har det funnits ”kräftor” i Boda-
älven sedan 1895. Men det är oklart i vilken omfatt-
ning de förekom. Under 1950-1970-talet fanns det 
bra med flodkräftor i älven men de fanns bara i stort 
sett vid två platser, dels nedströms Risvattnet samt 
uppströms Edstjärn där det fanns en damm (finns 
rester kvar) efter flottningen. Båda lokalerna hade 
djup på > 1 m vilket troligen var en av orsakerna till 
varför flodkräftorna förekom i stor omfattning just 
på dessa lokaler. Djupa partier i älven var/är en brist-
vara efter flottledsrensningen. Under 1970-talet var 
det ett högt fisketryck på sträckan mellan Edstjärnet 
och Risvattnet. Stora grupper fiskade intensivt på 
kräftorna samtidigt som försurningens gjorde sig 
allt mer påmind. Som det framgår att figur 1 ser man 

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.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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att vid slutet av 1970-talet och fram till kalkningens 
start 1985 inträffade ”surchockar” vilket högst tro-
ligt hade stor inverkan på kräftbeståndet.
  Under en sommar i början av 1990-talet genom-
förde jag och Mårten Johansson i Eda kommuns 
regi, fiskvårdande åtgärder från Helgesjöns utlopp 
till Bodaälvens mynning i Edssjön/Björkelången. 
Arbetet gick ut på att forsla ut sten, skapa stentrösk-
lar mm för att återställa effekterna efter flottleds 
rensningen. Allt gjordes av handkraft med järnspett 
som enda redskap. Under hela sommaren noterade 
vi max 10 flodkräftor, vid Helgesjöns utlopp samt 
strax uppströms mynningen i Edstjärn. Under hela 
sommaren använde vi oss av vattenkikare då vi pla-
nerade utläggandet av stenar mm, vi hade därmed 
mycket bra koll på flodkräftornas förekomst. Fram 
till 2005 hade det utvecklats ett mycket bra bestånd 
med flodkräftor framförallt nedströms Risvattnet vid 

Boda. Vid en undersökning med vattenkikare note-
rades kräftor i olika storlekar mer eller mindre under 
varje sten. Beståndsutvecklingen under ca 10-15 år 
var imponerande. Under mitten av 1990-talet anla-
des an dammodling med flodkräftor ca 50 m från 
Bodaälven vid Boda. Fastigheten dammarna fanns 
på såldes år 2000 och skötseln av dammarna uteblev. 
Troligen lämnade kräftor dammen och sökte sig till 
Bodaälven. Hur mycket flodkräftor som fanns i dam-
men är oklart. I samband med att beståndet ökade 
började återigen fisket öka. På bara några år mins-
kade återigen beståndet dramatiskt. Man befarade att 
kräftpesten drabbat systemet. Återigen undersöktes 
utlopp ur Helgesjön, nedströms Risvattnet samt upp-
ströms Edstjärnet med vattenkikare 2010. Flodkräf-
torna noterades vid Helgesjöns utlopp, strandnära 
vid Risvattnets utlopp samt nedströms dammen vid 
Risvattnets utlopp. Uppströms Edstjärnet (vid dam-
men) noterades ingen kräftor, även 2005 undersöktes 
denna sträcka med vattenkikare, då noterades endast 
en klo av en kräfta. 
  Ett standardiserat kräftprovfiske genomfördes 2003 
av Länsstyrelsen i Värmland i Bodaälven (karta 2), 
som ett led i Länsstyrelsens arbete med att skydda 
och bevara flodkräftan. Bodaälven var en av ca 
60 sjöar/vattendrag som under flera år provfiskas, 
fortfarande (2011) provfiskar Länsstyrelsen varje år 
olika vatten. Tre lokaler i Bodaälven provfiskades 
med totalt 60 mjärdar, se karta 1. Varje lokal prov-
fiskades med 20 ansträngningar (20 mjärdar) vilka 
fördelades på 4 provfiskelinor á 5 mjärdar/lina se 
karta 2. Varje lina är 50 meter varav mjärdarna är 
fasthakade med 10 m mellanrum, längden på varje 
lokal uppgick till 200 m. 

Bodaälven. Sten har återförts till älven. Notera den rikliga lövvegetationen i längs älven. Död ved, löv från 
framförallt al är en mycket viktig födokälla för insekter och kräftor i små vattendrag. 

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

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

Fakta kräftor - 
Åtgärder för förebyggandet av en spridning av kräftpest till kräftskötselområdet
Det verktyg som finns till förfogande för att hindra den okontrollerade spridningen av signalkräftan och 
kräftpesten, är informationsspridning. Många illegala utplanteringar sker i oförtstånd och utan att man 
är medveten om konsekvenserna. Ofta finns inte kunskapen, om vad kräftpesten är och hur den sprids 
samt hur man undviker att sprida den. Dessutom bör man uppmärksamma människor, som vistas utmed 
vattendragen att det förekommer flodkräftor i systemet, för att uppmana till försiktighet. Via informa-
tionstavlor uppsatta på strategiska platser, kan man nå ut till människor för att påminna dem om farorna 
med signalkräftor och kräftpestens spridningsvägar. Det mycket viktigt att informationsspridningen sker 
i förebyggande syfte, om smittan kommer till systemet är det mycket svårt att stoppa den. 
  Vi vet emellertid, att pesten kan stoppas vid vandringshinder eller i vatten med inga eller mycket få 
kräftor. Då kan vi också, genom att vidta lämpliga åtgärder, öka chanserna att få stopp på en eventuell 
pestspridning. Vid ett akut utbrott med kräftpesten, sprids smittan inte enbart av människor, även diverse 
djur kan sprida pesten, man bör från fall till fall söka avgöra, vilka de största riskerna är och därifrån 
vidta lämpliga åtgärder. I vårt fall finns ett definitivt vandringshinder (se karta). På denna plats kan man 
teoretiskt stoppa en pesthärd. Man kan med hjälp av dammen minimera vattenflödet och med hjälp av 
släckt kalk (Ca(OH)2) höja pH till 12,5 i läckagevattnet nedströms dammen. På detta vis slås allt liv ut 
på en kortare sträcka. Detta gör att pestsporerna inte har någon kräfta att sprida smittan vidare på. Kräft-
pesten kräver kräftor som värddjur. Det höga pH-värdet skall upprätthållas i tre dygn för att alla kräftor 
skall slås ut. Tillsammans med pH-höjningen måste en aktiv minkbekämpning göras. Döda eller döende 
kräftor och fisk drar till sig mink. Mink kan vid dessa tillfällen ta med sig pestsporer i pälsen och springa 
upp i nästa vatten. Genom att sätta ut hönsnät på en strategisk plats nedströms dammen och i nätet ha ett 
par hål där fällor sätts kan man effektivt hindra mink från att ta sig förbi.  
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Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Resultatet 2003 tydde på att det fanns flodkräftor 
vid alla tre lokaler. Som mest fångades 11 kräftor i 
en mjärde (Lokal 1:3)medan 36 mjärdar (60 %) av 
totalt 60 fick ingen kräfta. Små kräftor dominerade 
fångsten, som framgår av figur 2, 78 % av totalt 64 
fångade kräftor var < 100 mm. I mindre rinnande 
vattendrag är det vanligt att små kräftor dominerar 
fångsten. En förklaring kan helt enkelt vara en av-
saknad av större vattendjup där större kräftor kan 
hitta lämpliga gömslen och bohålor. Stora kräftor 
är oftast de som minken först fångar. En ytterligare 
förklaring och kanske den mest troliga är att det 
bedrivits ett kräftfiske innan provfisket där man helt 
enkelt fiskat bort kräftor större än 100 mm.  

Lokal Antal mjärdar Antal kräftor Antal/ mjärde Antal honor (%) Antal hanar (%) Medellängd (mm)
1:3 20 18 0,9 61 39 95,2
2:3 20 13 0,6 38 62 91,7
3:3 20 33 1,6 36 64 87,1

Totalt 60 64 1,1 44 56 90,2

Karta 2. Lokalerna i Bodaälven som 
2003-08-08 provfiskades av Länsstyrelsen  
i Värmland. Totalt användes 60 mjärdar 
fördelad på 20 mjärdar/lokal

  Figur 2. Resultat från provfisket 2003 av Länsstyrelsen i Värmland. Figuren visar längdfördelning och 
antal. Staplarna visar att det är kräftor < 100 mm som dominerade fångsten.

Tabell 2. Resultat från Länsstyrelsens provfiske 2003. Tabellen redovisar antal fångade kräftor per lokal, antal 
kräftor per mjärde, könsfördelning och medellängd (mm).
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Risvattnet
Risvattnet är 27 ha stort på 155 m.ö.h och ligger ca 
500 m nedströms Helgesjön. Den är 23 m djup med 
ett medeldjup om 9,9 m. Sjön har snabbt sluttande 
stränder utom vid inlopp och utlopp. Det är vid de 
strandnära upp till 5-10 m från strandkanten och utåt 
som det förekommer bra biotoper för kräftor d.v.s. 
botten består av sten/grus/hårdbotten. Barrskogen 
dominerar omgivningarna. Endast en skogsbilväg 
går fram till den norra delen. Risvattnet är svårtill-
gänglig för den breda allmänheten. Vid utloppet 
finns rester efter en damm från flottningen som 
utgör ett vandringshinder för fisk. Dammen är mer 
eller mindre raserad. Enligt Cederström fanns det en 
kvarn vid utloppet 1895.
  Cederströms beskrivning av Risvattnet 1895, som 
då benämndes Ristjärn var enligt följande: ”I Nord-
marks härad, Skillingmarks socken. Höjd ö.h.154,3 
m. Tillflöde: Skillingmarkself från Helgesjö. Aflopp: 
Skillingmarkself till Edstjärn. Längd: 1363 m. 
Bredd:355 m. Djup: intill 23,7 m. Stränder: i N. och 
V. odlade, i O. och S. skogbevuxna.  Botten: sten, 
stora stenar och mestadels gyttja . Vatten: klart. 
Istid: Okt-Maj. Fiskarter: Abborre, gädda, braxen, 
mört, benlöja, nors, ål, kräftor. Qvarn vid afflytan-
deelven. Uppgifterna af Organisten O. Anderson”.

Flodkräftornas utveckling i Risvattnet
Flodkräftor har funnits länge i Risvattnet. Ceder-
ström noterade förekomst av ”kräfta” 1895 samt ål! 
Troligen var det inga extremt stora tätheter under 
denna period, om det var gott om kräftor brukar det 
nämnas i texten att det var ”riklig tillgång på kräfta”. 
Det har aldrig bedrivits ett kräftfiske i Risvattnet 
trots att kräftor förekommit sedan länge, troligen 
pga det klena beståndet. Risvattnet kan hysa ett 
bra men begränsat bestånd med flodkräftor så som 

sjöns biotoper ter sig i dag. Det är begränsad area av 
sjöbotten som lämpar sig för kräftor. Sträckan 0-10 
m från stranden består huvudsakligen av hårdbotten, 
därefter övergår bottnarna till stor del av mjukbot-
ten. Däremot kan man skapa ytterligare goda bott-
nar med hjälp av biotopvård. Sommaren 2011 har 
fiskerättsägare provfiskat Risvattnet om man kan 
konstatera att det förekommer flodkräftor i olika 
åldersklasser i sjön. 

Risvattnet med Penningberget i bakgrunden. Foto: Patrik Myrvold 
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Edstjärnet
Edstjärn stränder liknar Risvattnets med snabbt slut-
tande stränder. Det är oklart i vilken omfattning av 
Edstjärnets stränder som är bra biotoper för kräftor. 
Omgivningarna domineras av skogsmarker på kala och 
bergiga marker. Endast en väg söderifrån gör tjärnet 
tillgänglig för besökare på den östra sidan. En skjutba-
na finns i direkt anslutning.  I april 1980 uppmättes pH 
i vattenytan till 4,95 samt vid samma tillfälle var pH 
på 5 m djup 5,9. Året före (1979 i augusti och oktober) 
uppmättes till pH vid två tillfällen till 6,3 och 6,5 samt 
alkaliniteten 0,042 mekv/l och 0,036 mekv/l.
  Cederströms beskrivning av Edstjärn 1897, var 
enligt följande: ”I Nordmarks härad, Skillingmarks 
socken. Höjd ö.h.120,8 m. Tillflöde: Skillingmarkself 
från Ristjärn. Aflopp: Skillingmarkself till Björklång-
en. Längd: 1008 m. Bredd:237,2 m. Djup:11,8 – 14,8 
m. Stränder: odlade, i V skogbevuxna.  Botten: mest 
gyttja, flerstädes sand. Vatten: klart. Istid: slutet af 
Okt-Maj. Fiskarter: Abborre, gädda, braxen, mört, 
benlöja, nors, ål, kräftor. Garfveri vid affflytande el-
ven. Uppgifterna af Organisten O. Anderson”.

Flodkräftornas utveckling i Edstjärnet
Även i Edstjärnet finns det dokumenterad före-
komst av kräftor och ål, 1895. Även för Edstjärnet 
var det troligen inga extrema mängder med kräftor 
som fångades. Däremot har det varit ett mycket bra 
bestånd i älven mellan Edstjärnet och mynningen 
i Edssjön. Under andra världskriget var militären 

stationerad i Skillingmark. I direkt anslutning till 
älven hade militären ett kokeri. Överbliven mat (mkt 
potatis bl.a.) kastades i älven vilken kräftorna upp-
skattade. Under denna period var beståndet starkt 
på denna sträcka. Under mitten av 2000-talet fanns 
det enligt uppgift återigen ett mycket bra bestånd 
med kräftor i Bodaälven mellan Edstjärnet och in-
loppet till Edssjön. Ett hårt fisketryck utövades på 
beståndet då man fångade ”hinkvis” med kräftor. 
Återigen är det sparsamt med kräftor eftersom det 
skett ett alldeles för högt fisketryck på denna korta 
och begränsade sträcka.

Den ”schaktade sträcken” ca 300 m uppströms Edstjärnet. På vardera sidan av Bodaälven finns resterna efter ”kvillområdet”, 
dvs små bäckfåror. I början på 1990-talet genomfördes biotopvårdande åtgärder med grävmaskin. Man skapade djupare partier, 
skapade död ved, samt tillförde sten. Yterliggare biotopvårdande åtgärder krävs för att försöka återställa ”kvillområdet” vilket 
skulle gynna både flodkräft- och öringsbeståndet. 

Fo
to

 L
än

ss
ty

re
ls

en
 i
 V

är
n
la

n
d
.

Fo
to

: 
To

m
as

 J
an

ss
o
n
, 

H
u
sh

ål
ln

in
g
ss

äl
ls

ka
p
et

 Kräftskötselområdet Helgesjön / Bodaälven

18



Sammanfattning av flodkräftornas utveckling i 
kräftskötselområdet 
Det har aldrig varit några stora traditioner med 
kräftfisket i området. Kräftfisket har framförallt varit 
fokuserat på två lokaler i Bodaälven, nedströsms 
Risvattnet (vilket utgör ett sel med ett maxdjup på 
ca 2 m som bildats under flottningsperioden) samt 
ca 250 m uppströms Edstjärnet vid en gammal flott-
ningsdamm om också har ett djupare parti.
  Det starkaste skälet till att det troligen aldrig varit 
ett speciellt bra flodkräftbestånd inom området, med 
undantag av vissa lokaler, är att Bodaälven sedan 
lång tid tillbaks varit påverkad av människan i form 
av flottledsrensningar samt förekomst av ål. I sam-
band med flottledsrensningar har de så nödvändiga 
biotoper för kräftor dvs gott om sten i olika storle-
kar, död ved, djupare partier i med mera tagits bort 
förutom vid de två nämnda lokalerna. För sjöarna är 
troligen en viktig faktor att ålen varit vanlig i kom-
bination med korta snabbat sluttande stränder med 
begränsad lämplig area för kräftor. 
  För Risvattnet, Bodaälven och Edstjärnet finns 
uppgifter om kräftor från 1895. För omgivande sjöar 
Björklången och Askesjön finns inga uppgifter om 
att det fanns kräftor men att det förekom ål i båda av 
dessa sjöar. Ål och kräftor är ett gammalt och känt 
fenomen att de inte går ihop. En anledning till varför 
det inte utvecklades goda bestånd i framförallt Hel-
gesjön, Risvattnet och Edstjärnet med kräftor kan 
vara just förekomsten av ål. 
  Eftersom det inte fanns kräftor i Björklången och 
Askesjö för mer än 100 år sedan kan man fundera 

hur kräftorna först kom till detta system. Troligen 
flyttades kräftor hit för mer än 100 år sedan. Ål 
utsättningar har skett under lång tid inom fvo för 
kompensations av vattenkraftreglering vid Tannsjön 
och Askesjön. Fram till senare år har det funnits ål i 
systemen men har på senare år avtagit eftersom det 
är svårt att få tag på ålyngel för utplantering. Detta 
gynnar flodkräftorna.
  Förutsättningarna för flodkräftor inom området är 
dock goda. Vattenkemin är bra. Helgesjön kan med 
hjälp av biotopvårdande insatser bli en framtida bra 
sjö för flodkräftor. De strandnära områdena för Ris-
vattnet och Edstjärn kan nyttjas, men även förbättras 
med biotopvård för kräftor. För Bodaälven bör man 
söka fiskevårdsmedel för ytterligare biotopvårdande 
åtgärder med syftet att återskapa ”kvillområdet”, 
återföra sten material som forslats bort vid flott-
ningen samt skapa djupare partier (historiskt har det 
funnits gott om kräftor på de djupaste sträckorna i 
Bodaälven). Detta kan med fördel genomföras för att 
återskapa ståndplatser och lekgrus för öring. Båda 
arterna gynnas av fiskvårdande åtgärder. 

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

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

födosök och parning.

Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet
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Organisation och förvaltning
Kräftskötselområdet Helgesjön/Bodaälven utgör en 
del av Skillingmarks fvof. Skillingmarks fvof bil-
dades 1990 och består av 600 – 700 fiskerättsägare 
fördelade på 14 hemman. Kräftor ingår inte i fvof 
stadgar utan det är fiskerättsägarna som har rätten 
till kräftfisket i respektive hemman. Därmed finns 
inget regelverk för hur flodkräftorna skall fiskas 
på ett hållbart sätt. Kräftskötselområdet berör dock 
endast tre hemman Högsäter och Hångstad som 
gränsar till Helgesjön medan hemmanet Boda berör 
resterande delar av området. Det finns 54 fastigheter 
med fiskerätts för Bodas hemman. För Högsäter och 
Hångstad finns det ungefär lika många fastigheter 
med fiskerätt i Helgesjön. 

Helgesjöns Vänner
2011-08-18  bildades föreningen Helgesjöns Vän-
ner. Föreningen har som ändamål att göra Helgesjön 
mera attraktiv både för boende och andra intres-
senter med särskild målsättning att få en fast stam 
av kräftor i Helgesjön och intill liggande rinnande 
vatten. Åtgärder för att göra Helgesjön mer attrak-
tiv kan vara utplacering av bojar för att synliggöra 
"grund" så att inte båtar går på grund, anläggning 
av en mindre båtbrygga för de som inte har hus vid 
Helgesjön, göra sjön mer tillgänglig för besökare, 
utplacering av vasar, fiskvård och biotopvård, hjälpa 
hembygdsförening med underhåll m.m.  
Inför 2012 har föreningen skickat in en ansökan 
om120 000: - i fiskvårdsmedel för utplantering av 
flodkräftor, till Länsstyrelsen i Värmland. Svar från 
Länsstyrelsen erhålles under våren 2012.

Minkjakt
Minkjakt skall vara en återkommande åtgärd, en 
mink kan enkelt (om tillgången på kräftor är god) 
fånga 10-tals kräftor under en dag. Det är framförallt 
stora könsmogna kräftor som minken fångar. Att 
minkjakt är en viktig åtgärd för att utveckla flod-
kräftbeståndet kan vi därmed konstatera. För varje 
fälld mink utgår totalt 500: - i ”skottpengar” fördelat 
mellan Skillingmarks fvof 100: -, Skillingmarks 
VVO 300: - och Eda kommun 100: -. 2011 fälldes 
5-6 minkar inom Bodaälven. 

Ålutsättningar inom Skillingmarks fvof
Vattendomar finns för kraftstationerna vid Askesjön 
och Tannsjön där kraftbolagen bl.a. skall stödut-Resterna av ”minkkalas” på kräfta.
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Medlemmar i Helgesjöns vänner. Foto: Patrik Myrvold
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plantera ål. Under många år har detta varit eftersatt 
men under mitten av 2000-talet levererades ca 12 
000 ålyngel som fördelades inom fvo. 300-400 ål-
yngel planterades ut i Risvattnet, några 100 ålyngel 
i Björklången (som senare kan ha vandrat upp i 
Bodaälven) medan resten planterades ut i Tannsjön. 
I Tannsjön har man fått ål på långrev, liknande upp-
gifter finns inte för Helgesjön. Det verkar numera 
som ålförekomsten i Helgesjön är kraftigt begränsat.

Närmast kända signalkräftbestånd
2004-2005 upptäcktes illegalt utplanterade signal-
kräftor i Högsäterälven/Buåa vid träbron alldeles 
innan mynningen i Nordsjön. Signalkräftorna har 
dokumenterats noga fram till 2010 dels med prov-
fisken, dykinventeringar, elfisken. Signalkräftorna 
finns fortfarande kvar men de är fåtaliga t ex har 
man vid dykinventeringar endast noterat en signal-
kräfta vid fyra olika försök. De finns numera i Nord-
sjön i nära anslutning till mynningen med verkar inte 
sprida sig uppströms i systemet. Signalkräftorna kan 
inte av egen kraft påverka flodkräftorna i Helgesjön 
eller Bodaälven. Fågelvägen mellan Helgesjön och 
Nordsjön är ca 2 km. 

Fakta kräftor -  
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

Risken för spridning av kräftpest till  
kräftskötselområdet
Risken med att Helgesjön/Bodaälven skall drabbas av 
kräftpest bedöms som mycket liten. Helgesjön är utsatt 
av relativt mycket mänsklig aktivitet framförallt från 
fritidshusägarna. Detta ökar riskerna med spridning 
av kräftpest och illegala utplanteringar av signalkräf-
tor. Men att det uppehåller sig eller bor människor 
i anslutning till vattnen utgör samtidigt en resurs i 
form av att man tillsammans kan hålla uppsikt över 
Kräftskötselområdet samt att människorna kan utgöra 
informationsspridare. Bodaälven mynnar i Edssjön/
Björklången vid Skillingmark, det är mycket viktigt 
att dessa inte drabbas illegala utplanteringar. Teoretiskt 
kan kräftpest spridas uppströms via Bodaälven till Hel-
gesjön. Därav är det mycket viktigt att ha ett samarbete 
med Skillingmarks fvof och de människor som inte 
är direkt berörda av Kräftskötselområdet. Provfisken 
i Bodaälvens mynning i Edssjön bör genomföras för 
att dels följa var flodkräftornas utbredningsområde är 
samt för att säkerställa att det inte skett någon illegal 
utplantering av signalkräftor. Informationsspridning om 
flodkräftor och dess hotbild bör placeras vid Konsum-
butiken i Skillingmark samt vid ”Våffelstugan”.

Kräfta angripen av kräftpest. Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

Foto: Patrik Myrvold
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  Det absolut största hotet utgörs av illegala utplan-
teringar med signalkräftor. Övriga hotbilder utgörs 
av fiskutsättningar. Inför en fiskutsättning måste man 
få garantier från fiskodlaren att det inte förekommer 
pestsporer i vattnet som medföljer fiskleveransen, 
som oftast innehåller flera m3 vatten. Om inte fisk-
odlaren kan garantera smittfritt vatten skall man 
överväga att avbryta fiskleveransen.
  Sedan 1992 sker fiskutsättningar ca 3 km upp-
ströms Helgesjön i Långtjärn. Ca 400 kg Regnbåge 
från Gustavalax AB, utplanteras årligen. Denna 
fiskutsättning utgör inte ett hot mot Helgesjön efter-
som om det skulle finnas pestsporer i fiskleveransen 
överlever inte sporerna den 3 km långa sträckan 
innan de teoretiskt kan nå Helgesjön. Däremot om 

Källförteckning
Sjöarkiv från Fiskeriverket
VISS - VatteInformationsSystem Sverige
Muntlig information från fiskerättsägare inom hemmanet Boda, Skillingmark.
Kräftprovfiske i Värmlands Län, delrapport 2003. Miljöenheten
Bottenfauna i Värmlands län 2010, Medins Biologi AB
Wermlands Läns Fiskevatten, af Carl Cederström, Fjärde delen, 1895.
Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen
Naturvårdsstrategi 2010, Eda kommun
Naturområden- områdesbeskrivningar 2010, Eda kommun
Länsfiskekonsulent Björnemark, Sjöuppgifter för Helgesjön och Risvattnet, 1938
Fiskerättsägare Jan Littorin, Boda, Thomas Nilsson, Boda, Lars-Erik Eriksson, Boda
Björnemark, sjöuppgifter Helgesjön, 1938
Länsstyrelsen i Värmlands läns kalkdatabas, 2011 
Fiskvårdare Kjell Qvarnström, Sulvik
Åtgärdsprogram för flodkräfta 2008-2013, Rapport 5955, augusti 2009, Fiskeriverket och Naturvårdsverket 

fiskutsättningen sker i direkt anslutning till Helge-
sjön måste Gustavalax AB garantera att det inte fö-
rekommer signalkräftor eller pestsporer i det vatten 
som fiskodlingen bedrivs. Utsättningar med ål skall 
undvikas inom Kräftskötselområdet.
  Eftersom signalkräftor finns inom närområdet finns 
det dock ett konstant hot mot flodkräftbeståndet i 
Helgesjön/Bodaälven. Den absolut störta risken med 
spridning av kräftpest till Kräftskötselområdet är 
trots allt via illegal utplantering av signalkräftor eller 
om någon av oförstånd t e x sumpar signalkräftor i 
sjön inför ett ”kräftkok”. Detta sker eller har hänt 
i andra sjöar/vattendrag och kan vara en potentiell 
spridningskälla trots att ingen signalkräfta smiter 
från sumpen. 

Det finns ingen kommunal badplats vid Helgesjön, men en liten fin badstrand som sköts av Skillingmarks Hembygds förening och 
som nyttjas flitigt av badsugna. Badplatsen är en lämplig lokal för informationsspridning om flodkräftor och dess möjligheter 
och hotbild Foto Tor Johansen
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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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Tot längd inkl sidofåror och dammar exkl sjöar (m): 3311



Total areal inkl dammar (m2): 21964

Min: 1,0

Bottenmaterial:

Lera (<0,02): 271

Substrat (mm): Längd (m) med dominans* (% av tot): Areal (m2) med dominans* (% av tot):

8,2( %)

Sten (20-200): 2348 70,9( %)

813 3,7( %)

Grovdetritus:

98,4( %)

( %)

Sand (0,02-2): 132 4,0( %) 432 2,0( %)
Grus (2-20): ( %) ( %)

13112 59,7( %)

Block (>200): ( %) ( %)

Vattenvegetation:
Total vegetationstäckning:

2,1

Rotade och/eller amfibiska övervattensväxter: 1,0
Flytbladsväxter och/eller friflytande växter: 0,6
Undervattensväxter med hela blad: 1,0
Undervattensväxter med fingrenade blad: 0,9
Rosettväxter: 0,0

Kuddliknande mossor:

0,5
Övrig algpåväxt: 0,6
Fontinalis eller liknande: 0,2

Trådalger:

0,6

Strömförhållande:
Strömtyp (m/s): Längd (m) med dominans* (% av tot)

Lugnflytande (<0,2): 696 21,0( %)
Svagt strömmande (>0,2): 1 752 52,9( %)
Strömmande (<0,7): 863 26,1( %)
Forsande (>0,7): ( %)

Vattenföring vid inventeringstillfället

Vattendragets lopp:

Rakt (m): 2456 Ringlande (m): 855 Meandrande (m):74,2( %) 25,8( %) ( %)

Findetritus: 560 16,9( %) 7607 34,6( %)

Vattendrag: Bodaälven (Skillingmark)

Häll (>4000): ( %) ( %)

Areal exkl dammar (m2): 21964

Urval: Undersökning: BioS2008 (Lst S) Vattensystem:  (nr 132) Vattendragsnamn: Bodaälven (Skillingmark) 
(X 663907 Y 128737). Urvalet gjordes 2011-12-05.

Längdviktat medel:
1,4

1,3
0,2
0,9
1,5
2,4
1,1
0,5

Längdviktat medel

1,6
2,2
1,7
0,0

1 069

1 204
617

0
128

32,3( %)
( %)

36,4( %)

18,6( %)
( %)

( %)

0,0( %)

3,9( %)
( %)

Längd för tot täckning (% av tot):

Djup (inkl. dammar):
<0,5 m:

0,5-1,0 m:
>1 m:

3259
52 1,6( %)

( %)

Längd (m) och (%):

( %)

0,3Längdviktat medeldjup (m):

Bredd inkl dammar (m): Medel: Max:6,6 70

Klass 0

Klass 1

Klass 2
Klass 3

709
1 563
1 039

21,4
47,2
31,4( )

(

(
( )

)
)

Längdviktat medel

Längd (m) med dominans* (% av tot) samt längdviktat medel:

Vattendragets fallhöjd (m): Max: Min: Vattendragets lutning (%):

Längd inkl sidofåror exkl dammar, indämda sträckor och sjöar (m): 3311

Längd inventerade sidofåror (m):
Antal sidofåror som inte inventerats: 2

Klass (medel) 1

Flöde i klass 1 (<0,05 m3/s), 2 (0,05-0,5 
m3/s), 3 (0,5-1,0 m3/s), 4 (1,0-3,0 m3/s), 
5 (>3 m3/s)

Fragmenteringsgrad:

Övergripande kommentar:

X 663907 Y 128737

Flöde vid inventeringstilfället (Högt/Medel/Lågt): Lågt *Med dominans avses klass 3, ( > 50% täckning)
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Urval: Undersökning: BioS2008 (Lst S) Vattensystem:  (nr 132) Vattendragsnamn: Bodaälven (Skillingmark) 
(X 663907 Y 128737). Urvalet gjordes 2011-12-05.

Defenitiva artificiella: 2

Öring

5

Mört

Partiella artificiella:

Passerbara artificiella:

4 1

0 0

Antal artificiella vandringshinder som ursprungligen utgjort vandringshinder: 0

Defenitiva naturliga: 0 0

Partiella naturliga:

Passerbara naturliga:

0 0

0 0

Antal vandringshinder för:

Damm:

4

Sprängt berg:

0

Vägtrumma:

0

Annat 
artificiellt:

2

Fors / fall:

0

Bråte:

0

Bäver-damm:

0

Annat 
naturligt:

0

Artificiella Naturliga

Typ av hinder

Reglerings-
damm:

0

Väg-passage

0

Kraftverks-
damm:

0

Annan 
användning

0

Ingen:

4

Användning idag (gäller enadst artificiella hinder)

Total fallhöjd vandringshinder (m) : 3,5

Vattendrag Bodaälven (Skillingmark) X 663907 Y 128737

# Lokal Xkoord Ykoord Typ av hinder fallhöjd

Naturligt

fåra mörtöring Nedstr.Användning miljö väghinder

Svårighet* SkadorTorr-Total Kultur- Fisk-

1 6639712 1287405 damm 0,1 n 1 1 Nejingen Nej NejLillgärdet, Ski...

2 6641124 1287417 damm 0,3 n 1 2 Nejingen Nej NejHögserud

3 6642112 1287557 annat artificiel 1 n 1 2 Nej Nej Nej200 m Ö om Boda

4 6642376 1287628 damm 0,5 n 2 2 Nejingen Nej NejSjöutlopp Risva...

5 6643904 1287958 damm 1,2 n 2 2 Nejingen Nej Nej100 m NO om Kul...

6 6643902 1287968 annat artificiel 0,4 n 1 2 Nej Nej Nej200 SV om Knupp...

* 0=passerbart, 1=partiellt, 2=definitiv
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. 
              
Hushållningssällskapet i Värmland arbetar med stöd av Länsstyrelserna i Dalarna, 
Västmanland. Värmland och Västra Götaland samt Naturvårdsverket och Fiskeriverket för:
1. Bevarande, stärkande och återintroduktion av flodkräftbestånd inom området. 
2. Uthålligt nyttjande av flodkräftbestånden i form av rekreationsfiske och näringsfiske.  

 

Ansvarig för verksamheten är :
Tomas Jansson, Hushållningssällskapet i Värmland, Ventilgatan 5D, 653 45 Karlstad 
Tel. 054-54 56 18, 0708-29 09 23, tomas.jansson@hush.se, www.hush.se/s 
 


