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Inledning 

Inom Söljes fiskevårdsområde (fvo) har det funnits flodkräftor under lång tid. Delar av området har 
historiskt haft mycket goda bestånd.  I boken ”Wermlands Läns Fiskevatten, af Carl Cederström, 1897” 
finns dokumenterade uppgifter att det förekommit flodkräftor i systemet. Fortfarande finns det ett bra 
bestånd med flodkräftor i Notflagan (utlopp), Tångtjärn, Tångtjärnsälven, Hällsjön, Hällsjöälven och 
Frosstjärnet. Flodkräftor förekommer i Slöjtjärn och i Östra Spjuttjärn samt i deras utloppsbäckar och 
i Lesjöbäcken. Det är dock oklart i vilken omfattning. Lilla Lesjön ingår inte i Söljes fvof men mynnar i 
Stora Lesjön. Det är oklart om det förekommer flodkräftor i Lilla Lesjön. 2013 påträffades 
signalkräftor i Stora Lesjön, hotet är nära men ett intensivt fiske av fvof under flera år har medfört till 
att det endast är enstaka individer med signalkräftor i Stora Lesjön, vilket inte bedöms hota bestånden 
uppströms. Söljes fvof arbetar för att bevara och utveckla sina bestånd med flodkräfta. Som ett led i 
detta har man i samarbete med Kräftmannen AB tagit fram en förvaltningsplan, ”Kräftskötselområdet 
Sölje”. I planen listas 15 olika åtgärdsförslag för hur man ska bevara och förbättra sitt bestånd för att i 
framtiden kunna fiska på ett stabilt och hållbart bestånd med flodkräftor. 

Flodkräftan (Astacus astacus) är den enda sötvattenslevande 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. Det största hotet mot arten idag är den kräftpest som drabbade Sverige 
1907. I dagsläget sprids kräftpesten främst genom illegala utsättningar av signalkräftor, som alltid är 
bärare av kräftpest. På grund av den kraftiga tillbakagången är flodkräftan klassad som Akut Hotad 
(CR) sedan 2010 i den nationella rödlistan för hotade djurarter.  

Flodkräftans nedgångar har även orsakats av försurning, föroreningar, vattenregleringar, övergödning, 
utdikning av skog- och jordbruksmarker som starkt bidrar med igenslamning av lämpliga livsmiljöer i 
sjöar och vattendrag. Fiskeriverket och Naturvårdsverket har tagit fram ett åtgärdsprogram 
”Åtgärdsprogram för flodkräfta 2008 - 2012” inom ramen för det nationella arbetet med hotade arter. 
Bildandet av ”Kräftskötselområdet Sölje” med tillhörande förvaltningsplan överensstämmer väl med 
åtgärdsprogrammets mål med att bevara och utveckla bestånden med flodkräfta i Sverige. 

Framtagandet av förvaltningsplanen ”Kräftskötselområdet Sölje” finansieras av Länsstyrelsen i 
Värmland i samarbete mellan Sölje fvof och Kräftmannen AB. 
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Vad är ett kräftskötselområde med tillhörande förvaltningsplan? 
Att bilda ett kräftskötselområde med tillhörande förvaltningsplan är ett arbetssätt för att tillsammans 
med fiskerättsägare, fvof, lokalbefolkning, fiskare, myndigheter mm aktivt arbeta med att bevara och 
utveckla 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 
flodkräftorna. Kräftskötselområdet är ett specifikt utpekat område där flodkräftor förekommer och har 
mycket goda förutsättningar för ett framtida kräftfiske. En förvaltningsplan är ett nödvändigt verktyg 
för att fiskerättsägare 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 kostnadseffektiva, fiskeribiologiskt riktiga 
och ger ett större utbyte.  

 

Faktaruta 

Varför flyttar människor signalkräftor mellan olika vattensystem? 

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

Anledningen till varför människor illegalt planterar ut signalkräftor är att: 
• man tror på att de ska ge det ultimata kräftfisket (fiskehistorier) 
• det är lätt gjort (kräftor tål transport) 
• mycket överdrivna förväntningar på signalkräftans kapacitet. 
I vissa fall sprider människor signalkräftor i oförstånd. Med informativa insatser kan man 
förhindra att detta sker, information är det viktigaste verktyget. En viktig målgrupp är 
sommarstugeägare som vill skapa sig ett eget kräftvatten vid sin båtplats eller brygga. 

 

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

 

Men morfar, signalkräftor! Jag trodde det 
var flodkräftor. Nu sprider vi ju kräftpest 
till sjön! 



Kräftmannen AB Tomas Jansson 
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Kräftskötselområdet Sölje 
Kräftskötselområdet Sölje utgörs av Söljes fvo, se karta 1.  Söljes fvo är utpekade i ”Förvaltningsplan 
för flodkräfta i Värmlands län 2015”, som ett av länets viktigaste avrinningsområde för flodkräfta. 
Målsättningen är att bevara och utveckla de bestånd av flodkräfta som finns i Sölje fvo. Delar av 
området har historiskt haft mycket goda bestånd, sedan 1897 finns dokumenterade uppgifter att det 
förekommit flodkräftor i systemet. Fortfarande finns det ett bra bestånd med flodkräftor i Notflagan 
(utlopp), Tångtjärn, Tångtjärnsälven, Hällsjön, Hällsjöälven och Frosstjärnet. Flodkräftor förekommer 
i Slöjtjärn och i Östra Spjuttjärn samt i deras utloppsbäckar och Lesjöbäcken. Det är dock oklart i 
vilken omfattning. Lilla Lesjön (ingår inte i Söljes fvof men mynnar i Stora Lesjön). Det är oklart om 
det förekommer flodkräftor i Lilla Lesjön. 

I samband med framtagandet av planen har intervjuer/dialog förts med fiskerättsägarna Patrik 
Andersson och Peter Adén. Övrig information som ligger till grund för förvaltningsplanen presenteras 
i källförteckningen. Området är beläget i Arvika kommun, väster om Glafsfjorden och ca 30 km söder 
om Arvika. Avrinningsområde utgörs av försurningskänslig mark vilket medfört utslagning och/eller 
försämring av tidigare befintliga kräftbestånd. Sjöarna och vattendragen kan betraktas som är 
näringsfattiga, även Stora Lesjön.   

Sjöstränderna är mestadels snabbt sluttande som relativt snabbt övergår till dy- eller mjukbottnar. I 
avrinningsområdet finns 11 dammar enligt dammregistret (SMHI vattenwebb). Dammarna utgörs 
framförallt av äldre regleringsdammar som användes i samband med flottningen. Numer sker ingen 
aktiv reglering i systemet utan vattennivåerna följer de normala variationerna. Avrinningsområdet 
uppgår till ca 62,4 km2. Markarealen domineras av skog (88 %) följt av sjöar (11 %) medan 
jordbruksmark endast utgör ca 1 % av avrinningsområdet. Höjden över havet går från cirka 200 m.ö.h 
(Östra Rödvattnet) till ca 71 m.ö.h (Stora Lesjön).  

Söljes fvof 
Söljes fvo bildades 1990 och består av de 8 hemmanen Sölje, Söpple, Tångeberg, Öjedalen, Finntorp, 
Västby, Fors och Hillringsberg. Sölje fvof förvaltar fisket i Sölje fiskvårdsområde (fvo) vilka består av 
de fastigheter som har fiskerätt inom de 8 hemmanen. Föreningens verksamhet omfattar allt fiske 
inom området, inklusive kräftfisket.  Intäkterna för föreningen uppgår årligen till 100–120 000 kronor 
årligen via fiskekortförsäljning. Det finns en dominerande fiskerättsägare, Bergvik Skog AB.  

I hemmanen Söpple och Tångeberg utgörs ägo strukturen framförallt av privata markägare. Hela 
området berör ca 100 fiskerättsägare. Fvo är uppdelad i hela fyra olika avrinningsområden fördelat 
mellan Söljeälven, Kolsjöns avrinningsområde (utom Kolsjön), sjöarna Stora och Lilla Rämmingen 
vilka mynnar i Stora Gla samt Lilla och Stora Mörttjärn mm vilka mynnar i Björnklammern.   

Inom fvo har det historiskt endast förekommit flodkräftor i Söljeälvens avrinningsområde. Denna 
förvaltningsplan omfattar huvudsakligen de vatten som ingår i detta avrinningsområde. 
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Karta 1. Avgränsningen för ”Kräftskötselområdet Sölje” utgör densamma som för Söljes fvof- 

 
 

 Exempel på konkreta användningsområden av förvaltningsplanen är att:  

• vara kunskapsbank för fiskerättsägare, styrelse, föreningens medlemmar, ortsbor, 
kommun, myndigheter och övriga intresserade 

• underlätta kontakt med myndigheter vid tillståndsansökningar (ex. utplanteringar, 
biotopvård, anläggning av bryggor och andra serviceanläggningar)  

• 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 



Kräftmannen AB Tomas Jansson 
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Målsättning för ”Kräftskötselområdet Sölje”  

• Hindra att illegalt utplanterade signalkräftor i Stora Lesjön sprider sig inom området 
• Hindra spridning av kräftpest  
• Informationsspridning till besökare, sommarstugeägare, badgäster, fiskare mm. med hjälp av 

skyltar och broschyrer skall upplysa dem om flod/signalkräftor och riskerna med spridning av 
kräftpest till Söljes fvof. Informationsspridningen skall ske framförallt vid platser där 
människor kommer i kontakt med vattensystemet t ex vid bad/campingplatsen i Stora Lesjön. 

• Ha en stabil och tillfredsställande vattenkvalité  
• Tillsammans med Länsstyrelsen bilda ett skyddsområde för flodkräfta av 

”Kräftskötselområdet Sölje” 
• Säkerställa att det finns goda biotoper för flodkräftor i både sjöar och vattendrag. 

• Att det bedrivs ett uppskattat återkommande kräftfiske. 
 

 

Flodkräftans historiska utveckling inom Sölje fvof 
Flodkräftor har funnits i Söljeälven, Stora Lesjön, Lilla Lesjön och Hällsjön under lång tid. Man vet att 
de förekom i sjöarna i slutet av 1800-talet (C. Cederström, 1897), exakt hur länge de funnits är 
oklart. I boken framkommer det att det fanns rikligt med flodkräftor i Söljeälven, under slutet av 
1800-talet. Andra vatten där det förekom rikligt med kräftor under denna tid var Argusstjärn och 
Tångtjärn, men dessa låg avsides. Det mesta av kräftfiske skedde i Söppleälven, Stora Lesjöns östra 
delar samt Söljeälven. Dels för att det fanns otroliga mängder med kräftor, men också för att det var 
lättillgängligt.  

I Söljeälven bedrevs förr, då Billerud var stor markägare, fiske av skogsvaktare och tjänstemän från 
Billerud. Det finns berättelser att man sumpade kräftor i en väldig sump vid Stora Lesjöns utlopp. 
Kräftorna åts senare vid ett stort sällskap vid Borgvik. Kräftorna var en viktigt för Billeruds 
representation under denna period.  

Fram till slutet av 1970-talet fanns otroligt mycket kräftor i framförallt Stora Lesjön och Söljeälven, 
Frosstjärnet, Söppleälven och Hällsjön. Att fylla en hink gick snabbt! Även den lilla Lesjöbäcken hade 
ett mycket bra bestånd. Men även under den period då det fanns så mycket kräftor, var vissa delar av 
Stora Lesjön inte lika produktiv som andra. T ex vid öarna fanns inte fiskbara bestånd.  

Början av 1980-talet började en succesiv nedgång av beståndet, område hade blivit drabbad av 
försurningen. Det finns uppgifter att området drabbades av pest under 1980-talet men det finns ingen 
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pestförklaring i Länsstyrelsen arkiv. Det finns vattenkemiska bakgrundsberäkningar som visar att 
Hällsjön och Hällsjöälven hade så lågt pH som 4,8 under denna period, dock finns en stor osäkerhet i 
denna beräkning men kan ses som att det har var låga pH värden som påverkade flodkräftorna.  Låga 
pH värden som uppmätts före 1989/1990 (kalkningen startade) i olika vatten är Herstjärn pH 5,8 
(1985), Slöjtjärn pH 5,7 (1985), Mossvattnet pH 5,3 (1993), Ristjärnen pH 5,4 (1985), Lystjärn pH 5,3 
(1985).  Försurningen påverkade området och förklarar de kraftiga nedgångarna under denna period. 
Efter kalkningens inträde 1989/1990 har de vattenkemiska förutsättningarna varit mycket goda. 
Söljeälven och Stora Lesjön har haft goda vattenkemiska förutsättningar sedan 1983, då det finns 
vattenkemiska analyser att tillgå. Dock visar ett pH värde i Myrsjön 1977 på hela 7,15 och 
alkalinitetsvärdet 0,22 mekv/l, vilket tyder på att denna sjö inte varit påverkad av försurningen. Även 
Stora Lesjön verkade klara sig förhållandevis bra mot försurning. Efter att kalkningen påbörjades, 
började beståndet återhämtade sig. 

I början av 1990-talet började man notera kräftor längs stränderna i Stora Lesjön. Hur dessa kom dit 
är det ingen som vet. Troligen är det en effekt av att vattenkemin blivit stabil och att det återigen fanns 
goda vattenkemiska förutsättningar för kräftor. Kräftor hade troligen funnits kvar, men i blygsam 
omfattning. Beståndet verkade svara direkt på kalkningen. I slutet av 1990-talet hade beståndet vuxit 
så pass bra att man började planera att återuppta kräftfisket.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sölje fvo har varit kraftigt påverkad av flottledsrensningar, en ”då bild” och en ”nubild”. 



Kräftmannen AB Tomas Jansson 
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Tabell 1. Tabellen redovisar förekomst av kräftor 1897, 1933 och 2016. Den historiska beskrivningen från boken ”Wermlands 
Läns Fiskevatten, af Carl Cederström, Fjärde delen, 1897” samt Länsfiskekonsulenten A. Björnemark 1933. Även förekomst av ål 
och om det genomförts biotopvård redovisas.  

 Förekomst 
av kräftor 

1897 

Förekomst 
av ål 1897 

Förekomst 
av kräftor 

1933 

Förekomst av 
flodkräftor 

2017 

Stora Lesjön Ja Ja Ja Nej 

Frosstjärnet Nej Nej - Ja 

Tångtjärn Nej Ja - Ja 

Hällsjön Ja Ja - Ja 

Argustjärn Nej Ja - Ja 

V.a Spjuttjärn Nej Ja - Ja 

Ö.a Spjutjärn Nej Ja - ? 

Söljeälven Ja, talrikt - Ja Nej 

Lesjöbäcken Ja - - Ja 

Hällsjöälven Ja - - Ja 

Tångtjärnsälven Ja? - - Ja 

Frosstjärnsbäcken - - - Ja 

Utloppsbäck Slöjtjärn - - - Ja 
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.  

Hösten 2013 noterade Tomas Jansson Kräftmannen AB, flodkräftor vid inloppet till Tångtjärn som 
bedöms vara rikligt. Flodkräftor förekommer i Argustjärn, Tångtjärn, Hällsjön, Hällsjö-
/Tångtjärnsälven, Frosstjärnet samt i bäcken mellan Lilla och Stora Lesjön. 2016 upptäcktes även 
flodkräftor i bäcken mellan Slöjtjärn och Hällsjön. 

2014 provfiskade Länsstyrelsen 
i Värmland Hällsjöälven och 
Tångstjärnälven med 35 
mjärdar i Hällsjöälven och 20 
mjärdar i Tångtjärnsälven. Se 
karta 2, för mjärdarnas 
placering. Kräftor fångades vid 
varje provtagningspunkt. 
Kräftorna var småväxta, endast  
6 av 183 (3 %) var >10 cm. 
Könsfördelningen var skev med 
67 % hanar och 33 % honor. 
Den största kräftan var 11.5 cm. 
Vid punkt 4 fanns de högsta 
tätheterna.  

2016 provfiskade Sölje fvof i 
bäcken mellan Slöjtjärn och 
Hällsjön, Hällsjöälven, 
Tångtjärn samt genomförde ett 
omfattande fiske i Lesjön efter 
signalkräftor. 

2017 provfiskade fvof i Myrsjön 
(inga kräftor) Hällsjöälven ovan vattenfallet, älven mellan Notflagan och Tångtjärn (10st i 12 mjärdar i 
mycket högt vattenflöde) samt Tångtjärnsälven (20 st i 4 mjärdar) 

2012 genomförde Länsstyrelsen ett större provfiske i Östra Hagtjärn, ett tillflöde till Stora Lesjön. 
Ingen kräfta fångades 

 

 

Tumregel för bedömning av kräftbestånd med hjälp av resultatet från 

ett provfiske. Antal fångade kräftor per mjärde och natt 

<0,5 Väldigt svagt bestånd 

0,5 <2,5 Svagt till medelst bestånd 

2,5 <5 Bra bestånd 

> 5 Mycket bra bestånd 

Karta 2. Länsstyrelsen i Värmlands provfiske 2014. Vid varje punkt användes 
5 mjärdar som var länkade i en 50 m lång lina. Således är varje 
provfiskepunkt 50 m lång. 
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Tabell 2. Resultat av Länsstyrelsen provfiske i Hällsjöälven och Tångtjärnsälven 2014. Tabellen redovisar antaler 
mjärdar, antalet fångade kräftor samt antal fångade kräftor per mjärde.  

Lokal Antal mjärdar Antal fångade kräftor Antal per mjärde 

1 5 19 3,8 

2 5 29 5,8 

3 5 20 4 

4 5 31 6,2 

5 5 9 1,8 

6 5 15 3 

7 5 20 4 

8 5 16 3,2 

9 5 11 2,2 

10 5 7 1,4 

11 5 6 1,2 

Tot. 55 183 3,3 

 

Ev. pestutbrott i Sölje fvo i början av 2000-talet.                                                                                              
I början av 2000-talet blev Stora Lesjön, och Söljeälven högst troligt drabbad av kräftpest, om pesten 
även drabbade bäcken från Lilla Lesjön, Lesjöbäcken, Frosstjärnet och Söppleälven är oklart. 
1999/2000 fanns återigen gott om flodkräftor i Stora Lesjön och planer slipades på att starta upp 
kräftfisket. Året efter den glada nyheten, drabbades området troligen av kräftpest. Alla kräftor var 
borta. Fvof genomförde ett provfiske i Stora Lesjön med ca 50 mjärdar fördelade runt sjön, utan 
resultat. Man sumpade flodkräftor vid utloppet ur Frosstjärnet i tre veckor utan att flodkräftorna dog. 
Kräftornas överlevnad i sumpen visade att kräftpesten hade ”dött ut”. Tyvärr blev det aldrig 
konstaterat att det var kräftpest eftersom ingen noterat döda kräftor. Med största sannolikhet var det 
kräftpest som slog ut hela beståndet.  

Signalkräftor påträffades i Stora Lesjön 2013 - 2014 
Hösten 2013 gjordes återigen fynd av kräftor vid en lokal i sjöns västra del. Man trodde det var 
signalkräftor, men man var osäker. Länsstyrelsen i Värmland genomförde ett provfiske året efter för 
uppföljning. Totalt 60 mjärdar fördelas vid 12 olika lokaler i Stora Lesjön, se karta 3. Två signalkräftor 
fångades vid två separata lokaler, se röd markering i karta 3, båda var hanar mellan 10,5 – 11,5 cm. 
Därmed kunde man fastslå att det skett en illegal utplantering med signalkräftor och att 
utplanteringen bör ha skett på minst två olika lokaler eftersom förekomsterna är långt ifrån varandra. 
Troligen utgör fynden förklaringen till varför kräftorna försvann år 2000. Det är mycket möjligt att 
Stora Lesjön blev drabbad av illegal utplantering redan i samband när kräftorna försvann och att de 
upptäcks först efter ca 15 år. 
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Faktaruta - Kräftpest en ”svamp” 
Kräftpest orsakas av en vattenlevande parasitsvamp, algsvampen Aphanomyces astaci, som under senare 

delen av 1800 talet spreds till Europa från USA. Parasitsvampen förökar sig med sporer som sprids med 

vatten. Sporen kan inte aktivt simma utan följer vattenströmmarna. När sporen träffar på en flodkräfta gror 

den genom skalet med hyfer 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 värdspecifik, varför den inte kan överleva 

utan närvaron av kräftor. Svampen är mycket kortlivade och överlever endast någon vecka (1–6 dagar) om 

de inte hittar en kräfta. Kadaver av kräftor som dött bör betraktas som infektiösa 1–3 veckor beroende på 

den omgivande temperaturen. 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 bryter kräftpest ut förr eller senare. De 

kvarvarande signalkräftorna gör att sjukdomen blir bestående i vattenområdet. Bilden nedan visar en 

signalkräfta med en skada i skalet som omges av svarta melaninfläckar som troligen är orsakat av kräftpest. 

 

 

Karta 3. 12 provfiskade lokaler 2014 av Länsstyrelsen i Värmland. Vid varje lokal fiskade det med 5 mjärdar dvs, totalt 
60 mjärdar. Röd stjärna marker förekomst av signalkräfta, vid blå stjärna fångades inga kräftor. 
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Övriga kända förekomst med signalkräftor som ligger i närheten till Sölje fvo är Glafsfjorden och 
Glasälven. 2003 påträffades det illegalt utplanterade signalkräftor i Glasälven vid Äckernaflagan, i 
samband med Länsstyrelsen provfiske.    

Utrotningfiske av signalkräftorna 2016 
Söljes fvof har under 2016 genomfört ett 
omfattande utrotnings- och 
lokaliseringsfiske. Man har även använt sig 
av den ”Kinesiska ryssjan” som legat ute 7 
antal dagar. 40–60 mjärdar fördelat under 
6 nättar har använts. Totalt blev fångsten 
en signalkräfta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta 4. Kända förekomster med signalkräftor i närheten av Sölja 
fvo. 

Signalkräftor bär på kräftpest 
Det hot som kräftpesten utgör mot flodkräftor hänger samman med förekomsten av den 

introducerade signalkräftan. Den främsta anledningen är att kräftpestsvampen förekommer som 

en parasit hos i stort sett alla signalkräftpopulationer. Genom att signalkräftan under lång tid har 

samexisterat med kräftpestsvampen har det liksom hos alla andra amerikanska kräftarter som 

undersökts, utvecklats en normal parasit/värd – förhållande. Dvs. parasiten dödar inte sin värd 

annat än i undantagstillstånd, när immunförsvaret hos signalkräftan försvagats. Signalkräftor har 

sålunda ett starkt försvar mot kräftpesten. När svampen försöker tränga genom skalet sker en 

motreaktion. Signalkräftans immunförsvar har möjlighet att melanisera (kapsla in) svampens 

hyfer i skalet, vilket förhindrar svampen från att växa in i kräftans vävnader. Kräftpesten ligger 

då latent hos individen och kan angripa kräftan om immunförsvaret blir försvagat, t ex genom 

skador på skalet, stress, dålig vattenkemi eller till följd av andra parasiter. En signalkräfta som 

bär på kräftpesten, kan utveckla synliga svarta fläckar, som oftast finns i spetsarna på avbrutna 

extremiteter eller kring andra skador i skalet där svampen försökt tränga in. Dessa fläckar syns 

inte alltid direkt efter ett skalbyte utan utvecklas successivt. Fläckarna upptäcks lättast på våren, 

före säsongens första skalbyte. Signalkräftor är alltså bärare av kräftpest och inplantering av 

signalkräftor i ett vatten innebär därför att pestsvampen blir permanent förekommande i det 

aktuella vattnet. 
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Hur påverkar förekomsten av signalkräftor flodkräftorna i fvo?  
Trots att det finns signalkräftor i Stora Lesjön finns det möjligheter att behålla stabila och fiskabra 
bestånd med flodkräfttor uppströms Forsstjärnet. Detta bygger på att beståndet inte ökar kraftigt. 
Kräftpest och signalkräftor kan inte av egen kraft vandra uppströms förbi dammen vid Frosstjärnes 
utlopp. Spridning av signalkräftor uppströms i systemet är därmed beroende av att människor flyttar 
signalkräftor. Signalkräftorna har troligen funnits i många år och inget tyder i dagsläget på att 
beståndet ökar. Två signalkräftor vid två olika lokaler av totalt 12 undersökta tyder på ett mycket klent 
bestånd, men trots allt finns det där. 
 

Äldre pestförklaringar för området 
Från SLU, arkiv av pestförklaringar i Värmland, finns uppgifter från 1973 att Lilla Lesjön, Stora Lesjön 
och Söljeälven förlades med koktvång, dvs innan man skulle fiska kräftor var man tvungen att koka 
redskapen först för att undvika spridning av kräftpest. Denna restriktion betydde troligen inte att Sölje 
var drabbad av kräftpest men att det i områdets närhet var drabbade av akut kräftpest.  

Risken för spridning av kräftpest till kräftskötselområdet 
Risken för spridning av kräftpest och att signalkräftorna i Stora Lesjön sprids inom 
kräftskötselområdet utgörs av människor. Att ytterligare signalkräftor sprids naturligt till området är 
troligen Söljeälvens mynningsområde i Glafsfjorden, den är den mest utsatta delen av 
kräftskötselområdet. En annan spridningsfaktor av pest är i samband med fiskutsättningar vilket har 
bedrivits under lång tid inom fvof. Inför en fiskutsättning måste man få garantier från fiskodlaren att 
det inte förekommer pestsporer i medföljande vatten, som oftast innehåller flera m3. Om inte 
fiskodlaren kan garantera smittfritt vatten skall man överväga att avbryta fiskleveransen. 
Fiskutsättningar bedrivs i Stora Mörttjärn, Slöjtjärn och Östra Spjuttjärn.  

Områden uppströms dammen vid utloppet ur Frosstjärnet är relativt säkra för naturlig spridning av 
kräftpest från Stora Lesjön, dock kan smittan vid ett akut pestutbrott passera ett vandringshinder via 
allehanda djur som t ex mink. För att kräftpesten skall spridas av egen kraft, uppströms ett vattendrag, 
krävs att det finns kräftor som kan sprida smittan vidare. Finns ingen kräfta att smitta, dör kräftpesten 
(sporerna) efter några dagar. Kräftpesten kan heller inte spridas motströms av egen kraft.   

Det finns en 
badplats/camping i 
anslutning till Stora 
Lesjön, Sölje camping som 
har 14 stugor med totalt 
34 bäddar och ett 60-tal 
tält- och husvagnsplatser. 
Campingen medför till en 
ökad mänsklig aktivitet 
vilket innebär att 
människor kan ovetandes 
sprida kräftpest och/eller 
signalkräftor. I anslutning 
till campingplatsen är det 
mycket viktigt att man 
sprider information om 
att det förekommer 
flodkräftor i Sölje fvo och 
hur man undviker att 

Figur 1. En schematisk bild som beskriver hotbilden med att sprida 
kräftpest till Kräftskötsel 
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sprida kräftpest. Det absolut största hotet mot Sölje fvof utgörs av att människor sprider 
signalkräftorna i Stora Lesjön inom fvo, se figur 1 för en schematisk bild som generellt beskriver 
hotbilden för spridning av kräftpest.  

Åtgärder för att stoppa spridning av kräftpest  
Det viktigaste verktyget för att förhindra att 
kräftpest når till kräftskötselområdet är 
informationsspridning. Många illegala 
utplanteringar sker i oförstånd och utan att 
man är medveten om konsekvenserna. Ofta är 
tanklöshet och vårdslöshet orsaken till att 
pesten sprids. Den viktigaste målgruppen 
med informationsspridningen är de som inte 
är fiskerättsägare dvs de som inte har något 
att förlora om området drabbas av pest. Ofta 
finns inte kunskapen om vad kräftpesten är 
och hur den sprids samt hur man undviker att 
sprida den. Man bör uppmärksamma 
människor som vistas utmed vattendragen att 
det förekommer flodkräftor i systemet för att 
uppmana till försiktighet. Via 
informationstavlor uppsatta på strategiska 
platser, kan man nå ut till människor för att 
upprepande påminna dem om farorna med 
signalkräftor och kräftpestens 
spridningsvägar.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flodkräfta från inloppet till Tångtjärn 

Informationsskylt längs en sjö för att uppmärksamma besökare 
att det finns flodkräftor i sjön och uppmaning till försiktighet för 
att förhindra spridning av kräftpest till sjön 



18 

 

Vad Sölje fvof kan göra vid ett tänkbart pestutbrott    
Spridning av ett akut pestutbrott i ett 
vattendrag kan stoppas vid ett 
vandringshinder eller i sträckor med 
inga eller mycket få kräftor. Vid utloppet 
ur Frosstjärnet finns en damm som 
utgör ett effektivt vandringshinder för 
pestens spridning uppströms. Det finns 
också ett vattenfall i Hällsjöälven samt 
dammar i utloppet ur Hällsjön och 
Tångtjärn. Om pesten når Frosstjärnet 
sprids den sakta uppströms genom att 
smittade flodkräftor i sin tur smittar 
friska. Denna process skulle kunna ta 1 
– 2 år innan Hällsjöälven och 
Tångtjärnsälven är utslagna. 
Spridningstakten kan dock gå betydligt 
fortare om smittade flodkräftor sprids 
uppströms av allehanda djur som t ex 
mink. Mink eller fågel kan enkelt fånga 
halvdöda och infekterade kräftor. 
Djuren kan bära med sig kräftorna 
uppströms och förbi vandringshinder 
och på så sätt har smittan snabbt förts 
vidare uppströms. Om kräftpesten 
sprids till t. ex. Frosstjärnet finns inget 
att göra för att rädda flodkräftorna i 
nedströms. Däremot kan man stoppa 
spridningen uppströms.     

 

Exempel på informationsspridning längs sjöar och vattendrag med 

skyltar. 

Inloppet till Tångtjärn vid lågvatten. Notera stenbottnen som ger rikliga tillgången med gömslen och bohålor för kräftor. 
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Exempel på platser där man effektivt kan stoppa spridningen av kräftpest uppströms. Övre bilden till vänster är vid 
vägtrumman och en berghäll som är ett naturligt vandringshinder i Hällsjöälven, ca 300 m nedströms Hällsjön. Övre 
bilden till höger är utloppet och dammen vid Tångtjärn. Medan nedre bilden är utloppet ur Notflagan 
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Metoder för att stoppa spridning av en tänkbar kräftpest inom Sölje fvo 
En metod för att stoppa spridningen uppströms i ett vattendrag, kan vara att försöka skapa en kräftfri 
zon med hjälp av släckt kalk, Ca(OH)2. Syftet är att döda allt liv (inkl. fisk) inom en sträcka av ca 50 m, 
genom att höja pH till ca 12. Åtgärder kräver stillastående vatten under 2 – 3 dygn, för att upprätthålla 
ett högt pH. Detta bedöms vara fullt genomförbart på flera platser. Dels vid dammen i utloppet ur 
Frosstjärnet samt vid dammarna i Hällsjön och Tångtjärn. Det finns möjligheter att reglera 
vattendragen och strypa vattenflödet under de 2–3 dygn som krävs. Åtgärden måsta alltid förankras 
med Länsstyrelsen och tillstånd måste sökas om det blir aktuellt.  

Plan för bekämpning av ett akut kräftpestutbrott  

1. Hittar man döda kräftor måste man agera snabbt. Vid upptäckt av döda kräftor kontaktas 
kräftansvarig i fvof. Kontakta omedelbart Länsstyrelsen i Värmland. Efter avstämning med 
Länsstyrelsen skickas kräftor till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för snabb analys 
för att påvisa kräftpest som sedermera utgör underlag för att pestförklara området. 
 

2. Kräftansvarig samlar fvof för avstämning, synkronisering och arbetsfördelning. Leta efter 
döda och levande kräftor, i vilket stadie de har kommit i förruttnelsestadiet mm. Detta är 
viktigt för att lokalisera varifrån kräftpesten startade och var den är i dagsläget. Genom att 
kartlägga utbrottet kan man snabbt fatta beslut om det går att rädda kvarvarande bestånd. T 
ex om smittan är på väg uppströms från Frosstjärnet, kan man vidta åtgärder för att rädda 
flodkräftorna uppströms. En strategi kan vara att man fiskar upp så många flodkräftor som 
möjligt och förvarar dessa i en damm eller om det finns angränsande tjärn där man kan 
förvara dem tills utbrottet gått över. Tillstånd från Länsstyrelsen måste inhämtas först. En 
annan viktig anledning till kartläggningen, är för att utreda orsaken till utbrottet. T ex om man 
lokaliserat utbrottet till en del i Frosstjärnet kan man fokusera ett provfiske i just denna del för 
att leta efter en illegal utplantering med signalkräfta.  
 

3. När Länsstyrelsen förklarat området som pestsmittade ska man ordna så att skyltar som 
Länsstyrelsen tillhandahåller sätts upp på lämpliga platser. 
 

4. Att ständigt bedriva en intensiv minkjakt är viktigt. Mink kan vid ett utbrott bära med sig 
smittade kräftor förbi vandringshinder som inte kräftor kan ta sig förbi i egen kraft.    
 

5. Vid misstanke om pestutbrott kan man sumpa flodkräftor för tidigt varsel t.ex. upploppet ur 
Frostjärn, Angustjärn och Hällsjön. Sumparna bör undersöks minst i gång per vecka.  

 

Om inte en kalkning är 
genomförbart kan ett alternativ 
vara att genomföra upprepande 
intensiva elfisken. Elfiske på en 
ca 30 m lång sträcka nedströms 
vandringshindret samt 5–10 m 
uppströms vandringshindret. 
Syftet är densamma som med 
kalkningen dvs. skapa en kräftfri 
sträcka i anslutning till 
vandringshindret. Men elfiskar 
sträckan för att därefter söka av 
bottnen med en vattenkikare. 
Detta upprepas flera gånger tills 
man inte fångar fler kräftor och 

Elfiske och eftersök med vattenkikare i Billa 2017. Ca 30 m nedströms 
vandringshindret i bakgrunden, försöker man skapa en kräftfri sträcka. 
Kombinationen med elfiske och vattenkikare är effektivt men kan inte 
garantera en 100 % kräftfri sträcka.  
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bör upprepas med några dagars mellanrum. Metoden är mer effektiv om bottnen är ensidig med få 
stora stenar gärna att bottnen domineras av berghäll. Ju lättare det är att se bottnen vid elfisket desto 
effektivare blir fisket.  

Utplantering av flodkräftor och fisk inom Sölje fvo 
1995 genomfördes en utplantering med 500 
st 1-somriga Värmladsröding i Östra 
Rödvattnet.  Utplantering av regnbåge har 
skett sedan 1970-talet, årligen planteras 
regnbåge ut i Stora Mörttjärn, Östra 
Spjuttjärn och Slöjtjärn. Regnbågen köps 
från Gustavalax AB som odlas i kassar i 
sjön Knon, ca 2 mil norr om Hagfors. Det 
finns dokumenterat signalkräftor 
nedströms Knon vid Gejersholm. Det är 
oklart om signalkräftor finns i Knon eller i 
uppströmsliggande vatten. Utplantering av 
fisk utgör ett stort hot för spridning av 
kräftpest. Vid fiskutsättningar är det 
mycket viktigt att fvof ställer krav på 
fiskodlaren. Kan inte fiskleverantören 
garantera att det pestfritt vatten i 
leveransen, bör utsättningarna av 
Regnbåge stoppas i framförallt Slöjtjärn. 

Särskilt skyddsvärda arter knutna till avrinningsområdets vattenmiljö  
Söljes fvo har höga naturvärden med förekomster av flodpärlmusslor i Hällsjöälven och i bäcken 
mellan Mossvattnet och Ristjärn. Röding i Östra Rödvattnet. Glacialrelikterna i Stora Lesjön, sällsynta 
arter av bottenfauna (småkryp) i Söljeälven, öring i rinnande vattendrag samt Söljeälvens mynning i 
Söljeflagan utgör ett lekområde för den ovanliga fisken asp. Det finns endast ca 15 kända lokaler där 
asp leker i Värmland.  I Spjuttjärn, Slöjtjärn och St Mörttjärn bedrivs ett Put & Take fiske efter 
regnbåge.  

Kalkningsverksamheten inom fvo 
Sölje fvo omfattas av kalkningsåtgärdsområde 225 Söljeälven, som även omfattar delar av Stömne fvo. 
Länsstyrelsen ansvarar för kalkningsverksamheten och dess effektuppföljning. Första kalkningen 
skedde i Östra Rödvattnet 1980. Vattenkemiska provtagningar påbörjades i mitten av 80-talet eller 
början av 90-talet. Det finns dock enstaka provtagningar från slutet av 1970-talet. Lägsta uppmätta pH 
är från mars 1979 i Hällsjön som då uppvisade pH 4,8. Övriga sjöar uppvisade pH värden mellan 5,5 – 
6,5. Anledningen till att kalkningen i området startade var kraftiga minskningar av fiskbestånden i ett 
flertal sjöar och vattendrag. I t.ex. Mossvattnet hade öringen gått förlorad, vilket var oroväckande 
eftersom utloppsbäcken hyser flodpärlmusslor.  

Kalkning i större omfattning påbörjades först 1989/1990 då 12 nya sjöar började kalkas, 1993/1994 
tillkom ytterligare 2 sjöar. Därefter har antalets sjöar som kalkats varit konstant. Flera av de 
sjöar/tjärn som kalkas är strategiska kalkningar med syftet att säkerställa vattenkemin för utpekade 
målområden. De sjöar/vattendrag som utgör målområde inom Sölje fvof är Stora Lesjön, Frosstjärnet, 
Hällsjön, Argustjärn, Östra Rödvattnet, Tångtjärnsälven, Hällsjöälven, Lesjöbäcken och Söljeälven. 
Motiven för kalkningen är bl.a. förekomst av flodkräfta, fiske av lokalt intresse, flodpärlmussla, öring, 
mört, fiske av regionalt intresse och röding.  

Exempel på tillvägagångsätt vid utplantering av fisk. Risken är 
mycket stor till spridning av kräftpest när 2–3 m3 vatten spolas 
ut i t ex Slöjtjärn. Fiskodlaren måste garantera att vattnet inte 
är smittat av pest och/eller att de kan garantera att det inte 
förekommer signalkräftor i det vatten där fisken kommer ifrån.  
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Uppföljning av kalkningen 
För att följa upp kalkningsinsatserna genomförs vattenkemiska och biologiska undersökningar såsom 
elfiske, bottenfauna (djurliv i vatten), nätprovfisken och kiselalger. Vattenkemiska undersökningar 
genomförs i Lesjöbäcken, Ö. Spjuttjärn, Ö. Rödvattnet, Ristjärnen, Hällsjön, Hällsjöälven, Argustjärn, 
Tångtjärnsälven, Frosstjärnet, Stora Lesjön, Söljeälven. Nätprovfiske sker i Ö. Rödvattnet. Elfiske och 
bottenfaunaundersökningar sker i Söljeälven.  Undersökningar av kiselalger sker i Lesjöbäcken. De 
vattenkemiska undersökningarna ger oftast endast ett ögonblicksvärde för tillståndet, medan de 
biologiska undersökningarna någorlunda kan beskriva hur vattenkemin varit under hela året.  

Resultat av uppföljningen av kalkningen 
Nedan redovisas undersökningarna av pH, alkalinitet, kiselalger och bottenfauna i Hällsjön, 
Frosstjärnet, Östra Spjuttjärnen, Östra Rödvattnet, Ristjärnen, Lesjöbäcken, och Stora Lesjön som 
ingår i Länsstyrelsens effektuppföljning av kalkningsverksamheten. Sammanfattningsvis uppvisar de 
sjöar/vattendrag som ingår i kalkningsverksamheten på stabila och mycket tillfredställande 
vattenkemiska värden för flodkräftor. D.v.s. kalkningen har medfört att det sedan 1980–1990 – talet 
återigen finns vattenkemiska förutsättningar flodkräftor inom Sölje fvo. I samtliga ovan nämnda 
vatten finns vattenkemiska förutsättningar för att etablera ett bestånd med flodkräftor, se figur 2 - 8.  

     

 

 Figur 2. pH- och alkalinitetsvärden för Hällsjön under perioden 1990–2017 
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     Figur 3. pH- och alkalinitetsvärden för Frosstjärnet under perioden 1990-2017. 

 

 

   Figur 4. pH- och alkalinitetsvärden för Lesjöbäcken under perioden 1990-2017. 
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Figur 5. pH- och alkalinitetsvärden för Stora Lesjön under perioden 1983-2017 

 

 

Figur 6. pH- och alkalinitetsvärden i för Östra Spjuttjärnen under perioden 1985-2017. 
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Figur 7. pH- och alkalinitetsvärden  för Ristjärnen under perioden 1985-2017. 

 

 

Figur 8. pH- och alkalinitetsvärden för Östra Rödvattnet under perioden 1985-2017. 

Kiselalger är en bra miljöindikator och finns i stor mängd i nästan alla typer av vatten. Genom att 
analysera hur många och vilken sorts kiselalger som finns i ett prov kan man uttala sig om 
miljötillståndet. Det är framförallt näringsrikedom (övergödning) och surhet som Länsstyrelsen 
bedömer men resultaten ger också indikationer på annan påverkan i vattnet som till exempel metaller 
och organiska miljögifter.  I Lesjöbäcken har undersöknignar genomförts sedan 2009 vid fem 
tillfällen, samtliga analyser visar på nära neutrala förhållanden och ”alkaliska” förhållanden vilket är 
mycket postivit. I bäcken från Mossvattnet bedömdes tillståndet till ”surt”  och i Hällsjöälven ”Nära 
neutralt” vid undersökningar 2014.  

Bottenfaunaundersökningar har genomförts sedan 1994 i Söljeälven och sedan år 2000 i Stora Lesjön. 
Vid samtliga provtagningar har försurningsbedömningen varit ”Ingen eller obetydlig påverkan av 
försurning”.  
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Söljeälven 
Hela systemet inkl. Stora Lesjön och Söljeälven är ej påverkad av aktiv reglering men det finns 4 
dammar i enbart Söljeälven som utgör definitiva vandringshinder för fisk. Söljeälven är ett vattendrag 
som hyser värdefulla arter. Här finns sällsynt bottenfauna och storvuxen strömöring. De sista ca 200 
m utgör reproduktionsområde för storöring i Glafsfjorden. Kvarvarande forsar och strömmar i 
Söljeälven är förhållandevis naturliga och opåverkade av rensningar. Pga. av de 4 dammarna finns stor 
restaureringspotential för naturvård och fiskevård. Älvsystemet har varit flottled och det finns ett 
flertal dammar som vittnar om detta som dessutom är i mycket dåligt skick.  

Genomförda elfisken inom kräftskötselområdet 
Elfisken har genomförts vid fyra olika lokaler Söljeälven (2005 - 2015), Lersjöbäcken (2015), 
Hällsjöälven (2014, 2016) samt utloppsbäcken ur Mossvattnet (2015). Resultat från samtliga elfisken 
kan hämtas via SLU:s elfiskedatabas SERS. 

Söljeälven 

Det har genomförts 3 elfisken (2005, 2011 och 2013) i Söljeälven nedströms de gamla 
stenfundamenten, ca 200 m före mynningen i Söljeflagan. Totalt har 5 arter fångats gädda, lake, 
stensimpa, abborre och öring. Tätheten av både årsungar och äldre öring har varit mycket låga vid 
samtliga undersökningar.  

Lesjöbäcken. 

Ingen öring fångades 2015, däremot fick man 6 stycken flodkräftor. Elfiskelokalen ligger ca 500 m 
nedströms Lilla Lesjön. Högst troligt förekommer det även flodkräftor i Lilla Lesjön.  Även elritsa 
fångades vid elfisket.  

Utloppsbäcken Mossvattnet  

Innan kalkningen påbörjades rapporterades att öringen var försvunnen från Mossvattnet. 2015 
elfiskades utloppsbäcken för första gången. 12 öringar fångades, ingen av dessa var årsyngel. 
Tätheterna kunder beräknas till ca 40 st öringar/100 m2. Ingen annan art påträffades. 

Hällsjöälven  

Endast öring och flodkräfta har fångats. Tätheterna med öring är låga. 2014 noterades ingen 
föryngring av årsyngel med öring.  

Flodpärlmusslor 
I utloppsbäcken från Mossvattnet gjorde Länsstyrelsen i Värmland 2008 fynd av fyra musslor samt ett 
skal. I Hällsjöälven finns ett tidigare känt bestånd av flodpärlmussla. Man har hittat ca 35 levande 
musslor varav den minsta på 40 mm (Länsstyrelsen, inventering 2008) samtidigt noterades ca 100 
skal efter döda musslor, vilket är förvånansvärt. 

Genomförd biotopvård för kräftor i Sölje fvo 
Vissa biotopvårdande punktinsatser har genomförts i Söljeälven. Kjell Qvarnström, Bäckakuten, har 
genomfört biotopvård för öring t ex genom att anlägga lekbottnar. Vilka effekter åtgärderna medfört är 
oklart. 2006 pågick en förundersökning inför ett planerat fiskvägsprojekt. Det finns förslag på tre 
fiskvägsanpassningar förbi 0,5 - 1 m höga dammar samt en fiskväg vid en ca 2,7 m hög damm. Vid en 
bruksanläggning planeras en fiskväg i en torrlagd sidofåra/kanal. Planerna har föregåtts av flera olika 
planeringsaktiviteter från fiskevårdsområdets sida i samråd med Länsstyrelsen. Bl.a. har ett område 
genomgått arkeologisk förundersökning. För samtliga fiskvägar i Söljeälven finns någon form av 
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projekteringshandlingar. Anbud eller kostnadskalkyler har inhämtats.  I Hällsjöälven finns planer för 
ytterligare en fiskväg. 

Herrelösa dammar inom Sölje fvo 
Inom Sölje fvo finns ett flertal s.k. herrelösa dammar, dvs dammar som saknar ägare. Ytterligare ett 
spår efter bruksepoken. När dessa byggdes är oklart, men kan vara flera hundra år gamla sedan. 
Behovet av vattenkraft var förstås stort för att diva bruken vid Sölje. Omfattande flottningsverksamhet 
har bedrivits i området, vilket fortfarande har stor påverka på de flesta vattendragen. Se karta 5 över 
flottningsleder från 1700-talet till 1950. 

Som regel har dammbyggen tillkommit genom en vattendom, även om det finns dammar som helt 
saknar en sådan. Trots en giltig vattendom kan det i dag råda stor oklarhet om vem som egentligen 
äger dammarna. Därmed råder också osäkerhet vem som har ansvar för dammarnas skötsel och vem 
som ska ställas till svars om dammarna brister och skador uppstår. 2001 genomförde Länsstyrelsen i 
Värmland en undersökning av antalet herrelösa dammar i länet, ”Herrelösa dammar – Inventering 
och bedömning av åtgärdsbehov, Rapport 2001:15”. Inom Sölje fvo lokaliserades 8 herrelösa dammar. 
4 av dessa finns i Söljeälven, vid resp. utlopp ur Tångtjärn, Hällsjön, Slöjtjärn och Ristjärn. Dammarna 
belyser att vattendragen i området varit kraftigt påverkad av mänsklig aktivitet under lång tid. 
Samtliga dammar har en ”dämmande förmåga” och utgör ”definitiva vandringshinder” för öring och 
högst troligt även för kräftor. Till detta tillkommer ett antal smådammar som finns i mindre tjärn. 

 

 

 

 

Karta 5. Bilden till vänster visar dammar och flottningsleder från 1950-talet medan bilden till höger visar på 
flottningslederna från början av 1900-talet. 
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Åtgärdsplan för vidareutveckling av flodkräftbestånden 
Under arbetet med framtagande av förvaltningsplanen för ”Kräftskötselområdet Sölje” har Söljes fvof 
tillsammans med Kräftmannen AB kommit fram till ett antal åtgärdsförslag. Vissa av åtgärderna i 
åtgärdsplanen kan genomföras på kort sikt medan andra kan ses som mer långsiktiga målsättningar. 
Syftet är att behålla och vidareutveckla det starka bestånd med flodkräftor som förekommer. 
Förvaltningsplanen är ett ”levande dokument” vilket betyder att nya idéer ska läggas till och de 
åtgärder som genomförs ska redovisas. Följande åtgärdsförlag ligger till grund för perioden 2017–
2022: 

1. Fortsatt uppföljning av signalkräftans utbredning och tätheter i Stora 
Lesjön                                                                           
Signalkräftor är lokaliserade till två lokaler i Stora Lesjön, se karta 3. Omfattande utfiskningar har 
genomförts. Fortsatta fisken med mjärdar och ”kinesiska ryssjor” är mycket viktigt och utbredningen 
inte är större än det man känner till är det möjligt att utrotningsfisken kan lyckas. Det är således helt 
avgörande att få kännedom om den exakta utbredning och tätheterna med provfisken. Fvof bör 
arrangera att kräftfisket fortsätter och att antalet mjärdar, när och var man fiskar dokumenteras. 
Förslagsvis kan provfisken genomföras på lokaler i eller i anslutning till rödmarkeringarna på karta 6, 
eller på andra lokaler där man kan misstänka att det skett illegal utplantering. 

 

Karta 6. Markerade lokaler är förlsag på var man kan förlägga provfisken för att kartlägga signalkräftans utbredning och 
tätheter.  

2.”Kräftskötselområdet Sölje” skall utgöra en punkt i dagordningen vid 
fvof:s årsmöte  
För att sprida information och aktivera hela fiskevårdsföreningen om frågor som berör flodkräftan, 
krävs att man ”håller frågan levande”. Vid varje årsmöte för Söljes fvof skall ”Kräftskötselområdet 
Sölje” utgöra en punkt i dagordningen. Styrelsen ska vid årsmötet summera genomförda åtgärder det 
gångna året och en utvärdering av dessa. Samt prioritera de åtgärder för det kommande årets arbete 
med flodkräftor.  
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3. Utse en kräftansvarig inom kräftskötselområdet.  
Personen sköter kontakter med myndigheter och mellan fiskerättsägare/ortsbor mm om frågor som 
berör kräftor samt sammanställer och dokumenterar det årliga kräftfisket och provfiskeresultat.  

4. Informationsspridning om flodkräftor och att förhindra vidare 
spridning av kräftpest från Stora Lesjön  
Eftersom det finns signalkräftor i Stora Lesjön finns där kräftpest. För att förhindra spridning av 
kräftpest till framförallt Frosstjärnet är informationsspridning det viktigaste verktyget. Dels för att 
förhindra ytterligare spridning av signalkräftor och dels för göra tillfälliga gäster (även påminna 
fiskrättsägare, fastboende, fritidshusägare och övriga ortsbor) uppmärksamma på att det förekommer 
flodkräftor uppströms Stora Lesjön.  

• Informationsspridning skall ske via informationstavlor placerade på strategiska platser i 
anslutning till sjö/vattendrag med fakta om kräftor och hur spridning av kräftpest skall 
undvikas. En viktig plats för en omfattande informationsinsats är vid Stora Lesjöns 
camping/badplats. 
 

• Spridning av förvaltningsplanen bland medlemmar och övrigt intresserade. 
 

• En kortversion, dubbelsidig A-4, av förvaltningsplanen skall spridas i postlådor för de som bor 
i Söljes fvo samt i anslutning till sjöarna vartannat år för att påminna och uppmärksamma 
dem om flodkräftan och dess hotbild. 
 

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

5. Bedriva minkjakt inom kräftskötselområdet 
Minkjakt inom Söljes fvo pågår numera inte 
kontinuerligt. Fvof har heller inte utlyst 
skottpeng på fälld mink. Om det bedrivs 
minkjakt sker det på eget initiativ.  

Kräftor utgör ett uppskattat födoinslag åt 
minken och mink söker sig med fördel till 
vattendrag och sjöar med bestånd av kräftor. 
För att kräftbeståndet skall bli så starkt som 
möjligt i fvo är det viktigt att bekämpa 
minkbeståndet i förväg. När väl flodkräftorna 
uppnår en storlek av 6–8 cm är de ett lätt 
och eftertraktat byte för minken.  

Minkjakt är viktigt, nedan följer ett exempel 
på nyttan med minkjakt: En mink under en 
kväll/natt enkelt kan fånga/döda 30–50 
kräftor är det enkelt att räkna ut vilka 
oerhörda mängder kräftor, en minkfamilj 
kan fånga under ett år. Ett litet hypotetiskt 
räkneexempel: 1 mink som äter 35 
kräftor/vecka fångar/dödar ca 1820 kräftor 
per år. Det är framförallt stora/könsmogna 
kräftor minken fångar. En könsmogen flodkräfta hos en hälsokontrollerad odlare för utplantering, 
kostar uppskattningsvis 20 kr/styck. En mink som uppehåller sig flitigt i anslutning till t ex Hällsjön 
äter uppskattningsvis flodkräftor för ett värde av ca 36 000 kr årligen. Kräftor i storleksintervallet 10 

Rester efter en flodkräfta vid Notflagan. Minkjakt får inte 
underskattas som en stående åtgärd.  
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cm väger ca 30 g. 1 820 stycken med en uppskattad medelvikt om 30 g motsvarar ca 60 kg 
flodkräftor/år. Mink äter mycket kräftor! 

• Utse en person som ansvarar för minkjakten och som ombesörjer att minkfällorna delas ut till 
berörda och att fällorna är gillrade 
 

6. Det årliga kräftfisket inrapporteras till fvof och kräftansvarig  
All data som berör flodkräftor inom kräftskötselområdet ska tillställas den kräftansvarige, t ex i 
samband med det årliga provfisket. Information om antal, storlek, kön, lokal mm dvs en 
sammanställning av årets kräftfiske. Insamlad information skall på ett enkelt sätt sammanställas av 
kräftansvarig och användas till uppföljning av kräftbeståndets utveckling. Efter några år kommer 
informationen vara mycket viktigt och man kan utläsa olika trender i kräftbeståndet. Informationen 
kan t ex utgöra en mycket viktig grund för kommande rekommendationer i kräftfisket. Med fördel kan 
en gemensam blankett framställas som delas ut till samtliga, som skall fiska kräftor. 

7. Regler för kräftfisket 
Kräftfisket i Sölje fvo skall omges med tydliga regler/rekommendationer, för ett hållbart uttag av 
flodkräftbeståndet. Men måste i framtiden vara flexibel och ha möjlighet att justera regelverket om det 
finns ett behov. Förslag till ett regelverk för kräftfisket:  

• Minimått 10 cm. Med 10 cm som minimåttet säkerställs att alla kräftor har hunnit para sig 
minst en gång dvs. de kräftor som är snabbväxande hinner para sig innan de fiskas upp.  
 

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

• 10 – 15 redskap per fiskerätt. 
 

8. Återskapa den traditionella traditionen med en kräftpremiär för 
fiskrättsägarna 
För att öka intresset bland fvo och dess fiskerättsägare att fiska kräftor, bevarande dem för framtiden 
samt öka beståndet, är det viktigt att det görs tillsammans och under trevliga former. Att skapa en 
magisk kväll där de som har rätt till att fiska kräftor samlas runt resp. sjön, tänder eldar och väntar 
fram tills kl. 17.00, innan redskapen åker ut i sjön. Detta för att skapa en gemensam kväll/natt med 
fokus på kräftor. Man har något att vänta på och att förbereda sig inför. En kväll som lyser upp 
höstmörkret. Syftet är att återskapa den gamla kräftpremiären som avreglerades 1994. Varje 
fiskrättsägare fiskar där man har rätt till sitt fiske. Utan regler eller krav kan man om man vill, 
återskapa den förr så uppskattade kräftpremiären. Allt bygger förstås på frivillighet. Förslagsvis kan 
andra lördagen i augusti kl. 17.00 vara en lämplig dag. Lördagen kan på sikt bli en uppskattad 
”hemvändarkväll”. 

9. Enskild biotopvård 
En åtgärd som ett fvof eller enskild fiskerättsägare/markägare kan genomföra för att öka bestånden är 
att skapa bra biotoper (miljöer) för flodkräftor dvs. skapa skydd och gömslen. I vattendragen kan man 
med enkla metoder (järnspett) återföra stora stenar och block, vilket även skapar uppväxtmiljöer för 
öringens årsyngel. Dessutom kommer vattenhastigheten dämpas och älven blir något djupare och 
bredare, dvs. det ger en ökad area för att producera kräftor och öring. För sjöarna är den strandnära 
delen med hårdbotten är extremt viktig för kräftor. Kräftorna trivs på hårdbottnar med riklig tillgång 
till gömslen i form av sten/block, död ved mm. Dessa livsvikta miljöer återfinns oftast mellan 0,1 och 3 
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meters djup i en sjö, dvs. nära strandlinjen. Flodkräftor drabbas hårt om vattennivån snabbt förändras 
från det normala vid t.ex. en reglering.  

• Varje fiskrättsägare skall/bör efter eget tycke och engagemang aktivt skapa bra förhållande för 
flodkräftor på de platser man själv fiskar sina kräftor. På så sätt arbetar man åt sig själv. 
Åtgärderna kan vara utläggning av sten, tegelrör, tegelpannor, död ved, anlägga strandnära 
risvasar, dra ut ris/kvistar som placeras direkt i strandlinjen, med järnspett och ”muskelkraft” 
kan sten som ligger nedbäddad i stenpälsen lyftas upp ur ”botten” vilket gör att kräftor kan 
gömma sig inunder, stora stenar som ligger längs stränderna kan rullas ut i sjön mm. 
 

• Strandnära hårdbottnar vid sjöarna kan med fördel biotopvårdas, framförallt vid de lokaler 
som hyser glesa tätheter. 
 

• För vattendragen består åtgärderna av att återställa efter flottledsrensningar. 
 

• Följ anvisningarna i ”Biotopvårdsmanual för flodkräfta”, som finns att ladda ned från 
www.lansstyrelsen.se/varmland     
 

Förslag på vattendrag som är i behov av 
biotopvårdsåtgärder: 

• Utloppsbäcken från Slöjtjärn t.o.m. 
Hällsjön 

• Bäcken mellan Notflagan och 
Tångtjärn 

• Hällsjöälven och Tångtjärnsälven 
 

Obs, för att få bra effekt som möjligt ska 
åtgärderna genomföras på hårdbotten. 
Åtgärder på mjukbottnar medför att sten, 
tegelpannor mm sjunker ned i dyn och 
”försvinner” vilket blir ett ogjort arbete. Obs, 
åtgärder i större omfattning, krävs tillstånd 
från Länsstyrelsen.  

 

10. Arbeta fram en strategi inför ev. framtida flyttning av flodkräftor 
inom Sölje fvo 
Provfisken bör utvisa i storleken på flodkräftbestånden i sjöar/vattendrag i fvof. Visar det på goda 
lokala bestånd kan små kräftor spridas till lokaler med få/inga kräftor. Lokalerna bör ligga på 
strategiska lokaler som minimerar risk för pestspridning samt besitter stor utvecklingspotential med 
bra biotoper. Söljes fvof skall ta fram en lista/karta med sjöar/lokaler dit man vill flytta kräftor. Syftet 
är att flodkräftor ska finnas tillgängligt för så många av fvof:s fiskrättsägare som möjligt.  

11. Samarbete med Stömne fvo 
En del av Stömne fvo avrinningsområde mynnar i Sölje fvo. Det är av stor vikt att Stömne och Sölje fvo 
är insatta i respektivesarbete med sitt flodkräftbestånd, eftersom de delar på samma vatten.  

 

Bäcken från Slöjtjärn har ett bestånd med flodkräftor men 
sträckan är mycket hårt påverkad av flottledsrensningar 
liksom många andra vattendrag i fvo. Tätheterna kan enkelt 
fördubblas eller i vissa fall tredubblas med enkel biotopvård i 
form av att återföra sten/block i bäcken. 



Kräftmannen AB Tomas Jansson 

 

33 

 

12. Uppföljning av Länsstyrelsen provfiske i 
Hällsjöälven/Tångtjärnsbäcken 

• Upprepa hela eller delar av provfisket varje eller vartannat år för utvärdering av beståndets 
utveckling. Resultatet sammanställs av kräftansvarig och redovisas för Länsstyrelsen och vid 
årsmötet. Provfisket ger värdefull informations för ev. justering av fiskerekommendationer.    
 

13. Provfiske av Frosstjärnet, Hällsjön, Tång/Argustjärn, Slöjtjärn, Ö 
Spjuttjärn 
Hur är beståndets status och utbredning i sjöarna? Provfiska sjöarna med ca 30 - 60 mjärdar per sjö 
och ca 10 - 30 mjärdar i vattendragen. Provfisken ger svar på kräftornas utbredning och beståndets 
storlek/status. Provfiskena utgör värdefull information inför förvaltning av bestånden. 

14. Elfiske efter kräftor i bäcken från Slöjtjärn och Lesjöbäcken 
Som ett komplement till provfisken i mindre vattendrag har en ny metodik framställts för inventering 
av kräftor med hjälp av elfiske. Ett elfiske ger viktig information om beståndets status, 
åldersfördelning och beståndsutveckling. Med elfiske kan man göra en populationsberäkning med 
antal kräftor/100 m2 som även omfattar årsynglen. Elfisket bör upprepas varje/vartannat år. 

• Fvof söker medel av Länsstyrelsen för genomförandet av elfisken. Elfisket bör genomföras av 
personer med tillstånd och rätt utbildning. 
 

15. Bilda ett skyddsområde för flodkräftan av Söljes fvo 
I Förordning (1994:1 716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ges länsstyrelserna möjlighet att 
besluta om instiftande av skyddsområden för flodkräfta. För att öka möjligheten att bevara 
kvarvarande flodkräftpopulationer i länet kan Länsstyrelsen i samarbete med Sölje fvof instifta ett 
skyddsområde. Detta ger fvof större möjligheter att säkra sitt område. I 2 kap. 11§, tredje stycket 
Förordning (1994:1 716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, framgår det att: 

Inom ett område som har förklarats utgöra skyddsområde är det förbjudet att:  

• saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor som inte härrör från området, använda 
fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där den fångats,  
 

• utan föregående desinfektering använda fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål 
som har använts i vatten utanför området, 
 

• utplantera signalkräfta. 
 

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

• Sölje fvof har för avsikt att tillsammans med Länsstyrelsen i Värmland län bilda ett 
skyddsområde för flodkräftan 
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Framtidsutsikter för flodkräftan 
Spridningen av kräftpest mellan vattensystem i Sverige sker huvudsakligen genom att människor 
flyttar signalkräftor från ett vatten till ett annat. Eftersom det är människor som är orsaken till 
spridningen av kräftpest finns stora möjligheter att bevara och skydda ett flodkräftbestånd. 
Tillsammans kan vi påverka människor och förhindra att detta sker. Spridningen av signalkräftor 
mellan vattensystem är olagligt och straffbart. Kan vi stoppa den illegala spridningen av signalkräftor 
mellan olika vattensystem är det slut på den absolut största orsaken till spridningen av kräftpest. Där 
det finns ett sådant engagemang ser framtiden mycket ljus ut för flodkräftan. 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. 

Gotland, Dalsland, Värmland, Dalarna, Gävleborg och norrut har de bästa förutsättningarna med att 
bevara och utveckla flodkräftbeståndet. I södra Sverige dominerar signalkräftor, vilket gör att där finns 
begränsade förutsättningar för flodkräftans framtid. 

Historiska sjöbeskrivningar för sjöar i Sölje fvo från boken ”Wermlands Läns 
Fiskevatten, af Carl Cederström, Fjärde delen, 1897” samt A. Björnemark, 
sjöuppgifter från 1933 
Nedan sammanfattas korta faktabeskrivningar av sjöar och vattendragens från slutet av 1800-talet 
samt med sjöuppgifter från 1933. Informationen är värdefull i avseende och man kan dra jämförelser 
med hur sjöarna/vattendragen ser ut i dag.  

Stora Lesjön 

1895 benämndes Stora Lesjön Stora Lee. ”I Gillbega härad, Stafnäs socken. Tillflöde: bäck från Lilla 
Lee, elf från Söppeltjärn (Frosstjärnet min anm.). Aflopp: Söljeelfven till Söljeflagan. Djup: 13,3 m. 
Stränder:branta med vassbevuxna vikar. Botten: ler och lerblandad sand. Vatten: klart. Fiskarter: 
abborre, gers, gädda, lake, mört, id, benlöja, braxen, nors, laxöre, ål, kräftor. Abborre och gädda 
förekomma talrikt; gers, mört, benlöja, och lake förekomma temligen talrikt, öfriga arter sparsamt. 
Vassrika vikar. Uppgifter af Bruksförvaltare N.F Milde. 

Enligt uppgifter från dåvarande fiskerikonslent A. Björnemark fångades det 1933 i Stora Lesjön årligen 
ca 200 kg gädda, 170 kg abborrer, 10 kg öring och 10 kg ål. Övrigt förekommande arter var benlöja, 
mört, brax och flodkräfta. pH var 6,5 och siktdjupet 4,2m, 
 
Söljeelf 

I Gillberga härad, Afför Stora Lees vatten till Söljesflagan. Djup; ringa. Stränder; odlade. Botten; 
berg och sten. Vatten; klart. Ström: ej särleds starkt. Vårflod; ej häftig eller betydlig. Fiskarter; 
abborre, gädda, mört, alkufva, laxöre, ål. Kräftor. Laxöre och kräftor talrika. Såg och qvarn vid 
elfven, Sölje-verken vid utloppet. Uppgifter af Bruksförvaltare N.F Milde. 

Söppletjärn / Forstjärn (Frosstjärnet) 

I Gillberga härad, Stafnäs socken. Tillflöde; bäckar från Östra Spjuttjärn och Tångtjärn. Aflopp; elf 
till Stora Lee. Djup; mindre betydligt. Stränder; skogbevuxna i N.O och i S. odlade. Botten; berg, 
sten, delvis ler. Vatten; klart. Fiskarter; abborre, gädda, mört, alkufva, laxöre. Uppgifter af 
Bruksförvaltare N.F Milde. 
 
Östra Spjuttjärn 

I Gillberga härad, Stafnäs socken. Tillflöde; bäck från Vestra Spjuttjärn. Aflopp; bäck till 
Söppletjärn. Djup; betydligt. Stränder; skogbevuxna. Botten; dy. Vatten; grumligt. Fiskarter; 
abborre, grålax, ål. Uppgifter af Hemmansägaren Johannes Olsson i Öijedalen. 
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Vestra Spjuttjärn 

I Gillberga härad, Stafnäs socken. Tillflöde; bäck från Ölkyttan. Djup; mindre betydligt. Stränder; 
skogbevuxna, i S. sanka. Botten; dy. Vatten; grumligt. Fiskarter; abborre, grålax, ål. Uppgifter af 
Hemmansägaren Johannes Olsson i Öijedalen. 
 

Tångtjärn 

I Gillberga härad, Stafnäs socken. Tillflöde; bäck från Notflagan, öppen förbindelse med Hellsjön 
och Argustjärn. Aflopp; bäck till Söppletjärn. Djup; mindre betydligt. Stränder; skogbevuxna. 
Botten; dy, delvis berg och sten. Vatten; mörkt. Fiskarter; abborre, mört, alkufva, laxöre, ål. 
Uppgifter af Bruksförvaltare N.F Milde. 
 
Argustjärn 

I Gillberga härad, Stafnäs socken. Tillflöde; ringa. Aflopp; öppen förbindelse med Tångtjärn. Djup; 
mindre betydligt. Stränder; skogbevuxna. Botten; dy. Vatten; mörkt. Fiskarter; abborre, mört, 
alkufva, laxöre, ål. Uppgifter af Bruksförvaltare N.F Milde 
 

Hellsjön (Hällsjön) 

I Gillberga härad, Stafnäs socken. Tillflöde; bäck från Ristjärn. Aflopp; öppen förbindelse med 
Tångtjärn. Djup; mindre betydligt. Stränder; skogbevuxna. Botten; sten och berg. Vatten; grumligt. 
Fiskarter; abborre, benlöja, grålax, ål, kräftor. Uppgiftslämnare af Hemmansägaren Johannes 
Olsson i Öijedalen. 

 
Enligt uppgifter från dåvarande fiskerikonslent A. Björnemark fångades det 1933 årligen i Hällsjön 40 
kg öring, 60 kg gädda, 70 kg abborre, 10 kg ål. Övrigt förekommande fiskarter var benlöja, 
flodkräfta, gers. pH var 6,0 och siktdjupet 3,5 m. 
 
Östra Rödvattnet 

I Gillberga härad, Stafnäs socken. Tillflöde; ringa. Aflopp; bäck till Ristjärn. Djuo; betydligt. 
Stränder; skogbevuxna. Botten; berg och dy. Vatten; klart. Fiskarter; alkufva, laxöre, röding. 
Uppgifter af Disponenten E. Larsson. 
 
Risvattnet 

I Gillberga härad, Stafnäs socken. Tillflöde; bäck från Östra Rödvattnet. Aflopp; bäck till Hellsjön. 
Djup; mindre betydligt. Stränder; skogbevuxna. Botten; dy. Vatten; mörkt. Fiskarter; abborre, 
alkufva, laxöre. Uppgifter af Bruksförvaltare N.F Milde. På Stömne. 

Myrssjön 

I Gillberga härad, Stafnäs socken. Tillflöde; ringa. Aflopp; vattendrag till bäcken från Ristjärn till 
Hellsjön. Djup; mindre betydligt. Stränder; skogbevuxna. Botten; dy. Vatten; mörkt. Fiskarter; 
abborre, alkufva, laxöre. Uppgifter af Bruksförvaltare N.F Milde. På Stömne. 
 
Lilla Leesjön (Lilla Lesjön) 

I Gillberga härad, Glafva och Stafnäs socknar. Tillflöde ringa. Aflopp; bäck till Stora Lee (Stora 
Lesjön) i Stafnäs. Djup; ringa. Stränder; skogbevuxna. Botten; sten och dy. Vatten; klart. Fiskarter; 
abborre, gädda, kräftor. Hemmansägaren Johannes Olsson i Öijedalen. 
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Bilaga 1. Uppföljning av åtgärdsförslagen 2017 - 2021 

Åtgärd Vad har gjorts?  

 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Uppföljning av signalkräftans 

utbredning och tätheter i Stora 

Lesjön   

     

2. Kräftskötselområdet Sölje 

skall utgöra en punkt i 

dagordningen vid årsmötet 

     

3.Utse en kräftansvarig inom 

kräftskötselområdet 

     

4.Informationsspridning om 

flodkräftor och kräftpest 

     

5.Minkjakt       

6. Det årliga kräftfisket 

inrapporteras till fvof och 

kräftansvarig 

     

7.Regler för kräftfisket      

8. Återskapa den traditionella 

traditionen med en kräftpremiär 

för fiskrättsägarna   

     



38 

 

9. Enskild biotopvårdför 

flodkräfta 

     

10. Arbeta fram en strategi inför 

ev. framtida flyttning av 

flodkräftor inom Sölje fvo 

     

11. Samarbete med Stömne fvo      

12. Uppföljning av Länsstyrelsen 

provfiske i 

Hällsjöälven/Tångtjärnsbäcken 

     

13. Provfiske av Frosstjärnet, 

Hällsjön, Tång/Argustjärn, 

Slöjtjärn, Ö Spjuttjärn 

     

14. Elfiske efter kräftor i bäcken 

från Slöjtjärn och Lesjöbäcken 

Elfiske efter kräftor i bäcken från 

Slöjtjärn och Lesjöbäcken 

     

15. Bilda ett skyddsområde för 

flodkräftan av Söljes fvo 

     





 


