
Kräftskötselområdet: Skacksjön
Flodkräftan (Astacus astacus) är den enda sötvattensle-
vande 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 olagliga utsättningar av signalkräftor, som alltid är 
bärare av kräftpest. Som en följd av den kraftiga tillbaka-
gången är flodkräftan klassad som Akut Hotad (CR) sedan 
2010 i den nationella rödlistan för hotade djurarter.
  Man vet att flodkräftor har funnits i Skacksjön sedan 
slutet av 1800-talet, exakt hur länge är inte känt. Flod-
kräftor förekommer fortfarande i både sjön och i Skack-
sjöälven. Området har aldrig blivit drabbats av kräftpest. 
Flodkräftbeståndet har sedan slutet av 1800-talet varierat 
under tid. Periodvis har det varit mycket bra och period-
vis mycket dåligt. En orsak till en kraftig nedgång under 
1950-1960-talet berodde på ett omfattande överfiske. Detta 
löstes under mitten av 1960-talet i samband vid bildandet 
av Skacksjöns Fvo, då man införde ett regelverk för kräft-
fisket. Under 1980-talet minskade återigen flodkräftbestån-
det kraftigt, denna gång berodde nedgången på en kraftig 
ökning av minkbeståndet. En omfattande minkjakt påbör-
jades som gav mycket bra resultat, inom några år hade 
beståndet återhämtat sig. Sedan 1998/1999 har beståndet 
i Skacksjön haft en långsam negativ trend. En mycket trolig 
anledning är att de strandnära hårdbottnarna långsamt 
sedimenterar igen, dvs. de så livsviktiga gömslena som 
förekommer 0-5 m från strandkanten i Skacksjön, blir färre 
och färre. Detta måsta åtgärdas och återställas, för att 
återfå ett fiskbart flodkräftbestånd.
  I ”Kräftskötselområdet Skacksjön” jobbar Skacksjöns 
fvof med dess fiskerättsägare och ortsbor aktivt med att 
bevara och utveckla sitt flodkräftbestånd med syftet att 
återskapa ett stabilt och fiskbart bestånd med flodkräftor i 
framtiden. Framtagandet av ”Kräftskötselområdet Skack-
sjön” finansieras av Länsstyrelsen i Värmland i samarbete 
mellan Skacksjöns fvof och Hushållningssällskapet i Värm-
land. Denna information är unik och speciellt framtagen 
för Skacksjöns fvof och är en kortfattad version. En mer 
detaljerad förvaltningsplan finns att ladda ned via www.
raddaflodkraftan.se under fliken ”Bildade kräftskötselom-
råden i Värmland”. 

Vad är ett kräftskötselområde med tillhörande  
förvaltningsplan?
Att bilda ett kräftskötselområde med tillhörande för-
valtningsplan är ett arbetssätt för att tillsammans med 
fiskerättsägare, fvof, ortsbor, fiskare, myndigheter mm 
att aktivt arbete med bevara och utveckla sitt eget lokala 
flodkräftbestånd. Kräftskötselområdet är ett specifikt 
utpekat område där flodkräftor förekommer och har 
mycket goda förutsättningar för ett framtida kräftfiske. 



• Hindra olagliga utplanteringar av signalkräftor till 
området

• Förhindra spridning av kräftpest till Skacksjön
• Informationsspridning till besökare, sommar-

stugeägare, badgäster, fiskare mm. med hjälp av 
skyltar och broschyrer för att förhindra spridning 
av kräftpest till Skacksjö.

• Ha en stabil och tillfredsställande vattenkvalité, 
med fokus på syrgas.

• Återskapa den förr så uppskattade kräftfiskepre-
miären.

• Tillsammans med Länsstyrelsen bilda ett skydds-
område för flodkräfta av ”Kräftskötselområdet 
Skacksjön”

• Skapa fler bon/gömslen längs den strandnära hård-
bottnen

• På sikt minska sedimenttillförseln till Skacksjön
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Målsättning för Kräftskötselområdet Skacksjön är att:

Den fullständiga förvaltningsplanen ”Kräftskötselområdet 
Skacksjön” samt övrig information om kräftor kan ni läsa 
på www.raddaflodkraftan.se under fliken ”Kräftskötselom-
råden i Värmland”.

1. Uppföljning av Länsstyrelsen profiske från 2005, 
med 60 mjärdar.

2. ”Kräftskötselområde Skacksjön” skall utgöra en 
punkt i dagordningen vid fvof:s årsmöte.

3. Informationsspridning om flodkräftor och att förhin-
dra spridning av kräftpest till Skacksjöns fvo

4. Bedriva minkjakt inom fvof
5. Det årliga kräftfisket ska inrapporteras till fvof och 

kräftansvarig
6. Utse kräftansvarig inom kräftskötselområdet.
7. Återskapa den traditionella traditionen med en kräft-

premiär för fiskrättsägarna
8. Enskild biotopvård
9. Samarbete med Gårdsjöns fvof
10. Säkerställa vattennivån i Skacksjön och Skacksjö-

älven
11. Minska belastningen av sediment till Skacksjön

Risken för spridning av kräftpest till  
”Kräftskötselområdet Skacksjön”
Den närmst kända lokalen där signalkräftor förekommer 
är i Frykensjöarna, endast ca 5 km fågelvägen väster om 
Skacksjön. Frykensjöarna ingår dock i ett annat vatten-
system och har därmed ingen möjlighet att av egen kraft 
påverka Skacksjön eller övriga delar av skötselområdet. 
Signalkräftorna är illegalt utplanterade i Frykensjöarna. 
Sammanfattningsvis utgörs det största hotet av att männ-
iskor olagligen släpper ut signalkräftor i Skacksjön häm-
tade t ex från Mellan Fryken.

Åtgärdsplan för vidareutveckling av flodkräftbestånden 
i Skacksjöns fvo
Under arbetet med framtagande av förvaltningsplanen 
för ”Kräftskötselområdet Skacksjön” har Skacksjöns fvof 
tillsammans med Hushållningssällskapet i Värmland kom-

mit fram till ett antal åtgärdsförslag. Vissa av åtgärderna 
i åtgärdsplanen kan genomföras på kort sikt medan andra 
kan ses som mer långsiktiga målsättningar. Syftet är att 
återskapa det förr så starka beståndet med flodkräftor i 
Skacksjön. Förvaltningsplanen är ett ”levande dokument” 
vilket betyder att nya idéer ska läggas till och de åtgärder 
som genomförs, ska redovisas. Följande åtgärdsförlag lig-
ger till grund för perioden 2014-2017:


